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حتـتـفى بـالـتـصــويـر والـنـحت واحلـرف الـبـيـئـيـة
وورش لـــــلــــخـــــزف ومـــــراسم األطـــــفــــال ونـــــقش
احلــنــاء بـشــكــلــهـا الــتــراثى فــضالً عن مــعـرض

إلصدارات الهيئة واإلقليم.
«لـــيــــالى احملـــروســــة» بـــإقــــلـــيم وسـط وجـــنـــوب
الـصـعــيـد خـطت لــنـفـســهـا طـريـقــا جـديـداً ولم
ا اعـتادت أن تقدمه فـكان اختيارها تـستسلم 
حملافـظـة سوهـاج بعـد أن ظلت لـسنـوات تعـقد
ـا فى أســيــوط دافــعـا لــلــتـجــديــد والــتـجــويــد 
قـدمـه رجـال اإلقــلـيـم وثـقــافـة ســوهــاج بـقــيـادة
مــحــمــد مـوسـى تـونـى من جــهــد وقــد حـظــيت
الليالى بدعم كبير من اللواء محسن النعمانى
مـحــافظ ســوهــاج والـنــاقـد د. أحــمــد مـجــاهـد

رئيس الهيئة الذى حضر ختام الليالى.    

حتـولت الساحة الـشعبية بـسوهاج إلى مسرح
ــــشـــاهــــدين من أبــــنـــاء كــــبـــيــــر يـــتــــسع آلالف ا
سوهـاج واستـقبلت بـرامج «ليـالى احملروسة»
اجلمهـور بعدد من األنـشطة الفـنية والثـقافية
ـسرحـيـة التى أعـدهـا إقلـيم وسط وجـنوب وا
الــصــعــيــد الــثــقــافى بــرئــاســة طــلــعت مــهــران
وقـيادة مـحمـد صفـوت عبـد الكـر أم عام
اإلقـــلـــيم صـــبــرى شـــارف احلـــســيـــنى ســـيــد
مـــحـــمـــد أحـــمـــد طه عـــلـى الـــشـــريف أمـــانى
عــثـمـان مــحـمــد مـحـمــد شـوقى كــمـا حتـولت
شـوارع سـوهــاج اجملـاورة لـقـصـر الــثـقـافـة إلى
سـاحات للفرجـة الشعبية عـلى فنون السيرك
واألراجـوز فــضال عن فـنـون الــغـنـاء الــشـعـبى
من مـــــواويل ومـــــربـــــعـــــات وقــــصـص إضـــــافــــة
لــلـنــدوات واألمـســيـات الــشـعــريـة الــتى شـارك
ـتمـيزين فى أقـاليم فيـها نـخبـة من الشـعراء ا
مـصر كما حتـلق اجلمهور فى مـقهى الشاعر
وسيقى الشعبى جابـر أبو حس حول فرق ا
الـــعــــربـــيـــة الـــتـى شـــدت بـــأجـــمـل األغـــانى من
تراثنا الغنـائى وكان اجلمهور يجلس منتظرا
الــشـــاعــر الــشــعــبـى لــيــتــابع حـــلــقــات الــســيــرة
الــهاللـيــة لــلــشـاعــرين عــبــد الـبــاسط أبــو نـوح
وعـز الـدين نـصـر الـدين وقـد حـظت بـتـقـد
الــبــاحـث مــحــمــد حــسن عــبــد احلــافظ الــذى
ألقى الـضوء عـلى الهالليـة كنص شـعبى وكذا
مـــا قـــدمه الـــبـــاحــــثـــون فى هـــذا اجملـــال عـــلى
ــــصـــرى والــــعـــربى. وقــــد قـــسم ـــســــتـــويـــ ا ا
الفـضاء فى أرض السـاحة الـشعبـية إلى عدد
كبـير من األقسـام يقدم كل واحـد منهـا فنون
الـبيـئـة ويـعرض ألهم مـالمحـهـا فكـان مـلـتقى
الــــطـــــهـــــطـــــاوى الــــفـــــكـــــرى الـــــذى نـــــاقش أهم
الــتــحـديــات الــثــقــافــيــة واإلبــداعــيــة ومــلـتــقى
الــشـــعــراء الــذى أنــشــد فـــيه شــعــراء اجلــنــوب
أجـمل قـصائـدهم بـينـمـا راح اجلمـهـور يتـنقل
ــنــوعــات والـــعــرائس والــســاحــر بــ مـــســرح ا
واأللـعاب الشعبـية ليمر بعـدها بحارة العارف

ظاهر الفولكلورية للمولد. بالله حيث ا
Éeƒ°T Oƒ©°ùe¿وقــد أضــيــفت مــجــمــوعــة من األنــشــطـة الــتى

لن أقـول «هاتـهـا يا سـاقى» تـأسيًـا بـأميـر الـشعـراء أحـمد
شوقى.. األسـتاذ أحـمـد شوقى - رحـمه الله - كـان حتى
وقت قريب أمـيراً لـلشعـراء قبل أن تـختـرع إحدى إمارات
اخلـلــيج مـسـابـقـة كـومـيـديــة الخـتـيـار أمـيـر جـديـد ذهـبت
ـقتضـاها إمارة الـشعر إلى مـوريتانـيا الشـقيقـة بعد أن
ـرشح الـصـديق أحـمـد بـخـيت فى احـتالل فـشل أمـيـرنـا ا
مـــقــعـــد اإلمـــارة رغم كـل مـــا فــعـــله وأبـــداه هـــو والـــنـــاقــد
االسـتـراتـيـجى الـتــكـتـيـكى د. صالح فـضل - غـفـر الـله له
سـابقـة الـطريـفة كـمـا سمـعت ألننى لم ذنوبه - خـالل ا
أتـابعـها بـاعتـبارى غـير مـهتم بـالشـعر الـذى يكتـبه األمراء

رشحون لإلمارة!! أو ا
أحمد شـوقى كان أمـيراً للـشعراء قـبل أن يزيحه الـشاعر
ـــوريــتـــانى ولـــد مش عــارف إيـه وألنــنى مـع «الــرايـــجــة» ا
حـتى لو كـان أمـير الـشـعر من مـوريـتانـيـا فلن أسـيـر على
نــهج أحــمـــد شــوقى وال نــهج الــبـــردة.. أصــارحــكم بــأنــنى
سـعــدت بـإزاحـة أحــمـد شــوقى عن إمـارة الــشـعــر أحـمـد
شـوقى هـو الـذى ذهب لــلـمـصـوراتـى ذات يـوم وطـلب مـنه
الـتـقاط صـورة له أصـبـحت شهـيـرة فـيمـا بـعـد يبـدو فـيـها
واضعـاً يده عـلى خده.. ومن يـومهـا وكل من تصـور نفسه
ـصوراتى أن شاعـراً ملـهمـاً أو مفـكراً عـميـقاً يـطلب من ا
يــلــتــقط لـه صــورة بــنــفـس الــوضع.. بالنـــا أحــمــد شــوقى
فكرين الذين ليس لهم ال فى بتصاوير مـئات الشعراء وا
الــــشــــعــــر وال فـى الــــفــــكــــر وهم يــــضــــعــــون أيــــديــــهم عــــلى
خـدودهم.. ال أعــرف إذا كـان األســتـاذ لــيــنـ الــرمـلى له
صورة وهو يـضع يده على خـده أم ال.. أرجوه إذا لم يكن
قـد تــصـور أن يــتـصــور.. تـنــقـصـنــا صـورة األســتـاذ لــيـنـ
الـــرمــــلى واضـــعـــاً يــــده عـــلى خــــده وهـــو فى حــــالـــة تـــأمل

اذا تداعت صورة لين الرملى إلى ذهنى?! عميق!! 
لن أسيـر على نـهج األستاذ أحـمد شـوقى.. إذن علـينا أن
نُحـدث بـعض التـعـديالت ونقـول هـاته يا أشـرف هـاته يا
خـــالــــد هــــاته يــــا عــــصـــام هــــاتـه يـــا أى أحــــد له عـالقـــة
ـــســـرح - دعك مـن األســـتـــاذ لـــيــنـــ الـــرمـــلـى - هــات بـــا
ــسـرح الــذى اخــتــفى أو كــاد فى شــهـر رمــضــان الــكـر ا
ـضـروبـة ـســلـسالت ا وانـهــزم بـالـضـربـة الــقـاضـيـة أمـام ا
الـتى أحتـفـنـا بهـا الـتـلـيفـزيـون أرضـيـاً وفـضائـيـاً وبـحـرياً..
كــنت فى مـركـب ذات لـيــلـة من لــيـالى رمــضـان وشــاهـدت
مسـلـسالً تافـهـاً اسمه «الـهـاربة» لـيس له من هـدف سوى
إحـيـاء الـعـظـام وهى رمـيم.. مـعـجـزة ال يـسـتـطـيـعـهـا سـوى
الـله سـبـحــانه وتـعـالى.. هـو الـذى يـسـتـطـيع إحـيـاء عـظـام
ـنتج أو مـقاالت تيـسيـر فهـمى وغـيرهـا.. وليـست أموال ا
ــــقــــروءة ـــــســــمــــوعـــــة وا ــــداحـــــ فى وســـــائل اإلعالم ا ا

رئية. وا
ــسـرح قــالــوا إنه من الــصــعب مـنــافــسـة ــسـئــولــون عن ا ا
.. والـله لـو قـدموا شـيـئاً التـلـيفـزيـون خالل الـشهـر الـكر
مـحـتـرماً لـنـافـسـوه وطـرحوه أرضـاً.. لـكـنـهـا حجـة لـتـبـرير
الــكــسـل.. رمــضــان شــهـــر الــكــسـل.. مــصــر كــلـــهــا تــصــوم
رمـضـان وال تـعـمل فــيه.. وإذا عـمـلت ال تـعــمل بـضـمـيـر..
مــنه لــله الــتــدين الــشــكــلى الــذى غــزا الــبـالد مــنــذ بــدايـة

صرية إلى دول اخلليج. الهجرة ا
ـا ـســرح فــعالً ونــريـد أن نــســتــعـيــده فــوراً.. ر وحـشــنــا ا
ـهـرجــان الـتـجـريــبى جـزءاً من هـذا الــغـيـاب غـيـر عـوض ا
ــسـرح فى ــا أســهم أيــضــاً مـهــرجــان نــوادى ا ــبـرر ور ا
تــعـويض جــزء آخـر من هــذا الـغـيــاب.. لـكن مــانـتــمـنـاه أال
ـهـرجان أو ذاك ثم نـعـود إلى الـصـيـام مرة يـنـفض هـذا ا
ـــســـرح الـــذى نـــريـــده.. ال حـــجــة أخـــرى.. الــصـــيـــام عن ا
ــيـزانــيـات مــتـوفـرة ـســرح بـعــد الـيـوم ا لــلـمـســئـولــ عن ا
والفنـانون والفـنيـون والكتـاب - دعك من لينـ الرملى -
سرح.. متـوفرون بكثـرة وال ينقصنـا شىء حتى نستـعيد ا

استعيدوه يرحمكم الله!

 «السقط» 
مسرحية جديدة 
لـ أحمد الصعيدى

 رواة السيرة حولوا
مصر إلى مسرح كبير
بواسطة قصور الثقافة

فيصل ندا :
صرى سرح ا  ا

 فى غرفة اإلنعاش

البيت الفنى
يستعد للتجريبى

بـ 9 عروض 

 حتول فضاء
الساحة الشعبية
سرح كبير يعرض
أهم مالمح الفنون
صرية فى صعيد ا

مصر

مسرح يعرض لكل ألوان الفنون فى صعيد مصر

اآلالت الشعبية جتذب جمهور سوهاج

 باحثة عربية
 تسرق كتاب   «األسطورة
صرى»   سرح ا فى ا
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 تسرق كتاب   «األسطورة
صرى»   سرح ا فى ا
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صرى»   سرح ا فى ا
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 تسرق كتاب   «األسطورة
صرى»   سرح ا فى ا

 باحثة عربية
 تسرق كتاب   «األسطورة
صرى»   سرح ا فى ا

البيت الفنى
يستعد للتجريبى

بـ 9 عروض 
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البيت الفنى
يستعد للتجريبى

بـ 9 عروض 

 رواة السيرة حولوا
مصر إلى مسرح كبير
بواسطة قصور الثقافة

 رواة السيرة حولوا
مصر إلى مسرح كبير
بواسطة قصور الثقافة

 رواة السيرة حولوا
مصر إلى مسرح كبير
بواسطة قصور الثقافة

 رواة السيرة حولوا
مصر إلى مسرح كبير
بواسطة قصور الثقافة

 رواة السيرة حولوا
مصر إلى مسرح كبير
بواسطة قصور الثقافة
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> حـدد (ريـنـيه تـوم) قوانـ الـشـكل والـبـنيـة واحلـركـة فى نـظـريته
سـماة الكـارثية فـى كتابه "االسـتقرار الـبنـيوى وقوانـ األشكال" ا
ثله مـركز جذب منطـلقا مـن أن كل موضوع أو كل شـكل فيزيـائى 

تغيرات الداخلية. ضمن نظام حركى فى فضاء من ا

> الـضـوء حـسب (دريـدا) يـنـشر وسـطـا مـتـعـدد األبعـاد وجتـربـة مـنـتجـة لـفـضـائـها
اخلــاص أى خــلق فــضــاء لـن يــقــدر أى كالم عــلى تــلــخـــيــصه أو احــتــوائه خــلــقه

مثل. بافتراضه أوال وباستدعاء زمن آخر غير الزمن الصوتى الذى ينتجه ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

29  من سبتمبر 2008  العدد 2964  من سبتمبر 2008 العدد 64

ورد عــلى ســبـــيل الــســهــو أن
مــسـرحــيــة «قـلــعــة الـدكــتـور
ســاكــريـبــانــتى» الــتى قــامت
بترجـمتهـا د. دعاء عامر فى
الــــــعـــــدد (62) لــــــلـــــكــــــاتب
النمساوى «هوبرت كريتشى»
والصحيح أنه كـاتب تشيكى
كــــمـــا جـــاء  عـــنـــوان مـــقـــال
الـــنـــاقـــد عـــبـــد الــغـــنى داود
نـصورة» «حدث فى جـامعـة ا
والــصــحـــيح أنــهــا «جــامــعــة

طنطا».
ن اخلشاب  يواصل الكتابة عن عروض د. أ
13 تخصص  صـ 12 سرح ا هرجان األول  ا

فى أعدادنا القادمة 

االشتراكات السنويةاالشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دوالراً- الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 رياالت > سوريا 35 ليرة >اجلزائر <
> لبنان 1000 ليرة > األردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

رياالت > اإلمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 رياالً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة باجلريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. واجلريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة اجليزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> االشتراكات ترسل بشيكات او حواالت بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
إبــراهــيم احلــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

اجلرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

> مجموعة التكعيبة بإشراف محمد بريقع تنظم حالياً ورشة لتعليم فنون التحطيب بقاعة مسرح روابط.

سرح السودانى   ملف عن ا

مثل اجلادين منحوا  باقة من ا
يوتوبيا فرحات معناها صـ 11

 فقدان احلدث وعدم الوعى بثقافة
الطفل فى حالوة حارتنا صـ 14

حتـــــلق اجلـــــمــــهـــــور فى
مـقـهى الـشاعـر الـشـعبى
جـابــر أبـو حـسـ حـول
ـوسيـقى الـعربـية فرق ا
الـــــتى شـــــدت بــــأجـــــمل
األغـــــانى فـى تــــراثـــــنــــا
الغـنائى وكـان اجلمـهور
يجـلس منتظرا الشاعر
الشـعبى لـيتـابع حلـقات
الــــســـــيــــرة الـــــهاللـــــيــــة
لـــــلـــــشـــــاعــــريـن عـــــبــــد
الــبــاسط أبــو نــوح وعــز
الـدين نصر الدين وقد
حظت بتقد  الباحث
مـــحـــمــــد حـــسن عـــبـــد
احلـــــافظ الــــــذى ألـــــقى
الــضــوء عــلى الــهـاللــيـة
كـــنص شـــعـــبى ويـــبــدو
عم فــاوى الـــقــنــاوي فى
لـــوحــة الـــغالف كـــأحــد
أبــــــطــــــال الـــــــهاللــــــيــــــة

الشجعان.
تصوير: 

أحمد أبوعوف

مختارات العدد 
سرحى  من كتاب مفهوم الضوء والظالم فى العرض ا
- تأليف: جالل جميل محمد - مراجعة : د. نهاد
صرية العامة للكتاب 2002. صليحة - الهيئة ا

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

 د. عبد الرحمن عرنوس يدخل بنا
فهوم ابن سينا لتدريب

مثل واالهتمام بجسده صـ 25  ا

هل كان الريحانى
ضحكة  أول من بدأ تمثيل الفصول ا

اقرأ صـ 29

سرح القومى ابتداء من اخلميس القادم. > مسرحية «اإلسكافى ملكا» يعاد عرضها على خشبة ا

صري  جملموعة من الفنان ا
لوحات العدد

> فيصل نداالغالف
 يقف مع الرقابة
فى خندق واحد
سرح ويؤكد أن ا
صرى دخل غرفة ا

اإلنعاش  صـ 7

 عبدالسالم
النابلسى

سليل 
عائلة
الكوميديا
ديالرتى

 فى 
القرن
السادس
عشر
 صـ 27

عربة جترها
الرغبة اسمها

«تنيسى وليامز»
وسؤال اليزال
مستمراً: هل قتل
اإلدمان وليامز ? 

صـ 21

نفسنا نتفرج على مسرح النجوم!

نحن فى االنتظار.
نيا ماجد عبد اللطيف - ا

- نرجو أال تمل من االنتظار يا عم ماجد.

ــــاجـــد الــــكــــدوانى و«رومــــيــــو وجــــولـــيــــيت»
ثـال فى لـلـمـخـرج سـنـاء شافـع علـى سـبيـل ا
محاولة خللـق حركة مسرحية فعالة فى كل
أقـالـيم مـصـر بـعـيـداً عن أضـواء الـقـاهرة...

مــنـذ عـامــ شـاهــدت عـلى مــسـرح جــامـعـة
ــلك لـــيــر» من ــســـرحى «ا ــنـــيــا الــعـــرض ا ا
بــطــولــة الــفــنــان الــكــبــيــر يــحــيى الــفــخــرانى
ــسـرح الـقـومى وكم ومـجـمــوعـة من جنـوم ا
ـسرح كانـت سعـادتـنـا كـبـيـرة نـحن جـمـهـور ا
شـاهدة الـعروض الـكبـيرة لـنجوم ـتعـطش  ا
ـبـادرة الـتـى تـبـنـاها ـصـرى بـهـذه ا ـسرح ا ا
الـبـيت الـفـنى لـلـمسـرح.. وتـمـنـيـنـا أن يـتـكرر
هـــذا األمــر حـــسب وعـــود مـــســئـــول مـــســرح

الدولة.
كثـيـراً مـا أقـرأ تـصـريـحـات لـلـدكـتـور أشرف
زكى عبر صـفحـات اجلرائد واجملالت ومن
خالل برامج التليفزيون واإلذاعة وهو يؤكد
أنه يــتـبـنى خــطـة طـمــوحـة «حـسب تــعـبـيـره»
لــــتـــحــــريك عــــروض مــــســــرح الـــدولــــة نــــحـــو
األقـالـيم وهـو مـا ننـتـظـره دون فـائـدة وكـلـنا
أمـل فى اهـتـمـام الـدكـتـور أشـرف زكى بـهـذا
األمـر وخـاصـة أنـنـا فى األقـالـيم نـحـتـرم فن
ـــســـرح ونــحـــرص عـــلى مـــتـــابــعـــة اجلـــديــد ا
ـنـيـا دائـمـاً ومـنـذ عــرض «لـيـر» لم تـشــهـد ا
تقـد عـرض مـسـرحى كـبـير بـهـا بـاسـتـثـناء
مـــســرحــيـــة «ست احلـــسن» لــلـــفــنـــان أحــمــد
مــــاهــــر و عــــرضــــهــــا لــــطـالب وطــــالــــبـــات
ـدة 3 أيــام وهى من إنـتــاج فـرقـة اجلـامــعـة 

السامر التابعة لهيئة قصور الثقافة.
انـع من تقـد «اإلسكـافى ملـكا» ولكن مـا ا

عايزين مسرح
فى رمضان!

ـشـاهـدة الــتـنـوع الـهـائـل فى لـيـالى احملـروسـة اســتـمـتـعت كـثــيـراً 
بــســوهــاج حـــيث األلــعــاب الــشــعــبــيـــة وفــنــون الــســيــرك والــســيــرة
ـنوعـات لـكن مـا يـحـزننى الهـالليـة ومـقـهى الـطـهطـاوى ومـسـرح ا

حـقــاً أال أجـد عـروضـاً مــسـرحـيـة
فى هـذه االحـتـفـالـيـة الـرمـضـانـيـة
فــــلـــــمــــاذا ال يــــقــــوم أقــــلـــــيم وسط
وجـــنـــوب الـــصـــعـــيـــد بـــعـــرض أهم

ـــســرحـــيــات وأجنـــحــهـــا الــتى  ا
تنفيذها من خالل فرق األقليم.
ـالـية هل يـعود ذلك إلـى األعبـاء ا
فى تـنقالت هـذه الـفـرق أم لـعدم
سرح أم اهـتمام األقـليم بـفنـون ا
لــرؤيــة خـاصــة تــرى أن اجلــمــهـور
يـحــجم فى رمـضـان عن الـعـروض
سرحـية اجلـادة سؤال أتوجه به ا
ــسـئــولــ عن لــرئـيـس األقــلـيـم وا

سرح. ا
إبراهيم الطهطاوى - سوهاج
ــسـرح - و«مــسـرحــنــا» بــدورهـا تــطــرح مــعك الــسـؤال ألحــد مــحــبى ا
وداعمـيه وهو السيد طلعت مهران رئيس أقليم وسط وجنوب الصعيد

الثقافى.

أبناء األقاليم يطالبون
سامح مهران بتوفير

ركز! إصدارات ا
ـركز الـقومى لـلمـسرح والـفنون نـشورة عن نـشاط ا أتـابع باهـتمـام األخبـار ا
الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة وخـــــاصـــــة عـــــروض اإلصــــدارات
ــركــز بــنــشــرهــا مــنـذ ــســرحــيــة الــتى يــقــوم ا ا
ســـنــــوات وهى عـــنــــاوين هـــامــــة فى مـــخــــتـــلف
ـــــســـــرح.. دراســـــات نـــــقـــــديـــــة عـــــنـــــاصـــــر فـن ا
ونـــــصــــــوص إضــــــافـــــة إلـى تـــــوثــــــيق الــــــعـــــروض
ـصـرى عـبر ـسرح ا ـسـرحيـة الـتى يـقدمـهـا ا ا
مـواسـمه اخملـتـلـفــة وتـتـسع اإلصـدارات لـنـشـر
وسـيقى وهى كـتب هامـة فى الـفن الشـعـبى وا
ـسـرحـيـة. إضـافـة حـقـيــقـيـة وهـامـة لـلـمـكـتـبـة ا
ـتــابـعــة واإلشـادة والــتـقــديـر ونـشــاط يــسـتــحق ا
لـلـقـائــمـ عـلـيه ولــكـنى أبـحث كــثـيـراً عن هـذه
ـعـروفـة وال ـكـتــبـات الـعـامــة ا ـطـبــوعـات فى ا ا
أجــدهــا مـتــوفـرة وال تــبـاع لــدى بــاعـة الــصـحف
والـكتب عـلى الرغـم من حرصى عـلى اقتـنائـها
ا فيهـا من ثقافة معـرفية تفيدنى كـمهتم بالفنـون بشكل عام وأتمنى لـلتزود 
ـراكز ـطـبـوعـات  ـركـز الـقومـى للـمـسـرح تـوفـيـر هـذه ا من الـسـادة مـسـئـولى ا
الـتوزيع حتى ال يجـد القار مشـقة فى احلصول علـيها وخاصـة أبناء األقاليم
ـقر الـلـذين يـصعب عـلـيـهم اقتـنـاء هـذه اإلصدارات من خـالل مركـز تـوزيـعهـا 
ى للشكـر للمركز طلب مع تـأكيد تقـد ركـز بالقاهـرة رجاء االهتمام بـهذا ا ا

على هذا اجملهود.
أحمد محمد الكاشف
باحث - بورسعيد

طلبك. ركز القومى للمسرح  - ونحن أيضاً نقدر اهتمامك ونتمنى استجابة ا

إيه الفرق 
ب التمثيل للمسرح
والتمثيل للسينما?

السيد رئيس حترير «مسرحنا»
ــســرحــيــة الــهــامـة ــطــبـوعــة ا ــبــذول إلجنــاز هــذه ا بــدايــة أهــنـئــكـم عـلـى هـذا اجلــهــد ا

واستمرار إصدارها فى تطور ملحوظ.
ولى رجـاء عـند مـجلس حتـريـر «مسـرحنـا» الـتى أتابـعهـا مـنذ الـعدد األول بـانـتظـام.. أنا
ــسـرح اجلــامـعى عــبـر ــثـلــة مــسـرح هــاويـة شــاركت بـالــتـمــثــيل فى عـدد مـن عـروض ا
سنوات دراسـتى بكليـة اآلداب واستفـدت كثيـراً من خالل هذه التـجربة  وبـعد تخرجى
واصـلة عـمـلى بنـجال الـتمـثيل ولـكنى أتـمنى مـعرفـة عدد اضى أسـعى جاهـدة  العـام ا
ـعـلــومـات الـتى أرى إمـكـانــيـة اسـتـفـادتى بــهـا كـمـمـثـلــة هـاويـة وخـاصـة فــيـمـا يـتـعـلق من ا
بالـفارق فـيما بـ التـمثيل لـلمـسرح والوسـائط األخرى كـالتـليفـزيون والـسينـما واإلذاعة
تـتـاليـة ولم يـحدث حـتى تـاريخه ومن وهـو ما انـتـظرته كـثـيراً عـبر أعـداد «مـسرحـنـا» ا
ـســرح سـيـسـتــفـيـدون من هـذا األمــر وخـاصـة أن هـنـاك ــؤكـد أن الـكـثـيــرين من هـواة ا ا
ـكـنهم أسـاتذة لـفـنـون التـمـثـيل واإلخراج يـشـاركـون بالـكـتـابـة على صـفـحـات اجلريـدة و

طلبى هذا. إفادتنا بشكل كبير فيما يتعلق 
سارة جالل
العباسية - القاهرة
قاالت والدراسات - «مسرحنا» تعدك يا سارة بأنها سوف تدرج هذا النوع من ا
ضمن خـطتهـا فى األعداد القـادمة.. ونتمـنى لك التوفـيق فى مجال الـتمثيل

وأن نراك جنمة كبيرة قريبا.

 شكراً لالستجابة
ـهن الـتمـثـيلـية  أسـرة «مـسرحـنـا » تتـوجه بـالشـكر والـتـقديـر لـلدكـتور أشـرف زكى نـقيب ا
ورئـيس الـبيت الـفنى لـلمـسـرح لسـرعة اسـتجـابته لـلشـكـوى التى نـشرنـاها عـلى صفـحات
ــسـرحى «حـمـدى طــلـبـة » فى اســتـكـمـال الــعـمـلـيـات اجلــريـدة بـخـصــوص رغـبـة اخملـرج ا

اجلراحية التى احتاجها للعالج من اإلصابات الناجتة عن حريق بنى سويف.

> أســرة «مـسـرحــنـا» تـتـقــدم بـخـالص
ـــســـرحى بـــهـــيج الـــعـــزاء لـــلـــكـــاتب ا
إســمــاعـيل وأســرته فـى وفـاة شــقــيـقه
الـكاتب والـشاعـر د. كمـال إسمـاعيل..
تـغــمــد الـله الــفـقــيــد بـواسع رحــمـته

وألهم أسرته الصبر والسلوان.

 تنويه  عزاء واجب

 «إيرين بريئة » نص  مترجم ألوجوبيتى

> أسـرة «مسرحنا» تـتقدم بخالص
الـعزاء لـلزمـيل مـحمـد عبـدالقادر
وأسـرته فى وفاة  جـدته تغـمد الله
الـــفــقــيــدة بــواسع رحــمــته وألــهم

أسرتها الصبر والسلوان.

  عزاء واجب

الغالفالغالفالغالفالغالفالغالف
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سـرحى (ضـوآنيـا) هو إحـداث نفى كـيفى > إن جـوهـر حركـة العـرض ا
ونــفى مـنــطـقى وبــهـمـا يــنـمـو ويــتـوالـد تــأثـيــر الـضـوء ضــمن سـيـاق
(الــفــضـاء  – الــزمن) بــاالعــتـمــاد عــلى عالقــة تــركـيــبــيـة فـى مـواقع

شاركة فيما بينها وتمايزها وتفردها. العناصر ا
سرحي جريدة كل ا
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29 من سبتمبر 2008 العدد64

سرحية هى أحدث فرقة مستقلة  اإلعالن عن بدء نشاطها مؤخراً باألسكندرية. > فرقة اجلوكر ا
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سرحي جريدة كل ا

29 من سبتمبر 2008 العدد64

>  توقيع اتفاقية للتعاون الثقافى ب مؤسستى شمس للنشر واإلعالم وأدب وفن للثقافة واإلعالم بهولندا.

> كـل كتـلـة لـها تـفـردها وشـكـلـها ألن الـشـكل يـحكـم موضـوعـهـا من خالل فهم
يـعتـمد عـلى أن أصغـر جزء يـحمـل نظامـا من االنـقطـاعات الكـيفـية فـى فضاء

أساسى.

د. أحمد
 مجاهد

ــــســـرح عن الــــكالم فى حـــ صــــمت ا
رمــضـــان تــكــلــمـت الــلــيــالـى الــفــنــيــة
والـثـقـافـيـة فى أقـالـيم مـصـر لـتـعـكس
حالـة الـعطش الـذى يـعـيشه اجلـمـهور
ـــصـــرى لـــلـــفن األصـــيـل واألصـــالــة ا
عــــنـــــدى تــــعــــنـى الــــعــــودة إلـى كل فن
حـقـيـقى يحـتـفى بـالـقـيمـة اجلـمـالـية
ح الـنـشـاط واإلنـسـانـيــة هـكـذا كـنت أ
الـثقـافى والـفنى وهـو يعـرض تنـوعاته
تد بعرض الهائلـة على مسرح كبـير 
مـصـر وطولـهـا من محـكى الـقلـعة إلى
نصورة وصوالً إلى سوهاج واألقصر. ا
وقـد كــان مـدهـشـاً أن يــتـرك اجلـمـهـور
الزخم الـدرامى التـليفـزيونى ليـتحلق
حــول الـــفــنــون الـــشــعــبــيـــة والــســيــرة
الـــهـاللـــيــة وخـــيـــال الـــظـل واألراجــوز
ـــوســـيـــقى الـــعـــربـــيـــة ويـــدخل فى وا
حــوارات مع كـبــار نـقــادنـا ومــثـقــفـيــنـا
لـيطـرحوا مـعهم األسـئلـة; وهى فرصة
نــراهـــا مــنــاســـبــة لــقــيـــاس تــوجــهــات
اجلـمهـور الذى تـنطلق أنـشطـة الهـيئة
مــــنه لــــتــــصل إلــــيه وفـى ضــــوء هـــذا
الـقـيـاس نـسـتـطـيع أن نـضع جـزءاً من
خريطـتنـا الثقـافيـة والفـنية فـالهـيئة
ــعـزل عـمـن تـتـوجـه إلـيـهم ال تــعـمل 
األنـشـطـة فـدورهـا تـثـقـيـفى وتـنـويرى
وهـدفـهـا الوصـول إلى مـراتب جمـالـية
تــصـل الــوعى الـــعــام بــالــوعـى الــفــنى
لـفـنــانـيـنـا ومــبـدعـيــنـا وهـو أحـد أهم
أهـــداف خـــطـــتـــنـــا أن نــصـل لـــلـــقــرى
والــنــجــوع مــســـتــهــدفــ اجلــمــاعــات

الشعبية التى حتتاج إلى اهتمامنا.
إن االحتـفاالت الثقـافية والفـنية التى
عـمت أقــالـيم مـصـر فـى شـهـر رمـضـان
اسـتطاعت أن تـضع أيديـنا عـلى نقاط
الــضــوء الـــتى يــجب أن تــتـــسع لــتــعم
أرجــاء احملـروســة لــتــكــشف فــيـهــا عن
مـواهـبنـا اإلبـداعـية والـفـنـية الـدفـيـنة
التى يجب أن ترعاها الهيئة وتدعمها
وهــو أحــد أهم أدوار الــهــيــئــة الــعــامــة

لقصور الثقافة.

كواليس

البيت الفنى يستعد للتجريبى بـ 9 عروض
نافسة القومى واحلديث خارج ا
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ــديـنـة ـيـة ا ـنـعـم إبـراهـيـم طـالـبــة بـأكــاد وداد عـبــد ا
تـفـتـقــد الـرومـانـسـيـة فـى حـيـاتـهـا الـشــخـصـيـة ولـذلك
تــســعـى خالل الــتــمــثــيل لــلــفــوز بــتــلك األدوار وحتــقــيق
الرومـانسية ولـكنهـا على مدار سـبع سنوات هى طول
ـسـرح لم تــأخـذ هـذه الـفـرصـة فـمالمح حــيـاتـهـا فى ا
وجـههـا وصوتهـا يقـفان حائالً بـينـها وب أدوار احلب
فـمالمــحـهــا احلـادة جتـعــلـهــا جـديـرة بــالـقــيـام بـاألدوار
ــرة الــوحــيــدة الــتى الــنــســائـــيــة الــقــويــة والــشــريــرة وا
حصلت فيها على دور "ليدى" حدثت بالصدفة عندما
تـغيبت إحـدى بطالت عرض "إنت الـلى قتلت الوحش"
إخـراج محمد يسـرى فقامت بدور "جيـوكستا" بجانب

دور "نفر".
ــسـرح مــنـذ سـبع وداد بـدأت خــطـواتـهــا عـلى خــشـبـة ا
سـنـوات قـدمت خاللـهـا أكـثـر من أربـعـة عـشـر عـرضًـا
حـيث قـدمت لـلفـرق احلـرة مسـرحـيـات منـهـا "فانـتـازيا
وبــاب الــفـتــوح" لـلــمــخـرج أحــمـد صــبــرى وعـرضت فى
" إخــراج رضــا ــهــرجــان الــعــربـى "أمــيــر احلــشــاشــ ا
غـــالب و"الـــســاعـــة دقت الـ" إخـــراج مــاجـــد لـــطــفى و
"لـيلـة إمبارح" إخـراج سميـر بدير وغـيرها كـما قدمت

سرح لذاته آية خميس.. حتب ا
ـــســرح آيـــة خــمـــيس تـــلـــخص مـــوقـــفـــهـــا من ا
بـــقــولـــهـــا إنه "من اآلخـــر" عــشـــقــهـــا الــذى ال
يــــدانـــيـه عـــشق آخــــر.. فـــهـى حتـــبـه لـــذاته أو
لـذات الـفن ولـيس سـعـيًـا لشـهـرة حتـقـقـها أو
أمــوال حتــصــلــهــا أو مــجــد تــقف عــلى ســلــمه
الـــعــالـى.. تــقـــول ذلك رغـم أنــهـــا مـــازالت فى
بــدايــاتــهــا وكــأنــهـا حتــاول أن تــذكــر نــفــســهـا
ــا يــجب عــلـيــهــا أن تــبــذله من جــهـد دائــمًــا 
حــتـى ال يــأخـــذهــا احلـــلم بــعـــيــدًا عن األرض

التى تقف عليها.
آيـة خمـيس شاركت فـى العـديد من الـعروض
ــسـرح اجلــامـعى الـتى تــقـدم عــلى خــشـبــات ا
مـنها "أورستـيا بيت برنـارد ألبا" وتعـتز كثيرًا
بـــأدائــــهـــا لـــشــــخـــصـــيــــة أخت جـــان دارك فى
ــســـرحــيـــة الــتى حتـــمل نــفـس االسم حــيث ا

نعم حتلم باخلروج من عباءة عبد الودود وداد عبد ا

ماهر عثمان 
مصنف ج !!

عـلى مستوى عـروض االحتراف "سالم للـنساء" تأليف
وإخراج لين الرملى.

اجتـهت وداد للـتـمثـيل ألنه يـحقق لـهـا احلريـة الـكامـلة
والـتى أحست بـها بـعد أوبريت " 6 أكتـوبر" والذى كان
ـا أظهـر الكيـمياء سرح  بدايـة وقوفـها على خـشبـة ا

التى بينها وب اخلشبة.
التمثيل عندها هو اخلروج من شخصية والدخول فى
أخـرى دون رقابة أو قيـود. وداد ترى أن للمـسرح متعة
ـمـثل عـلى طـبـيـعـته يـحـصل عـلى أجـره خـاصـة حـيـث ا
من اجلمهور فى أسـرع وقت حيث يرى ردود أفعالهم
فى نـظراتـهم وتـعـبيـرات وجـوههم أثـنـاء وبعـد الـعرض
تـعـانى وداد من تـهـمــيش مـسـرح الـهـواة والـظـلم الـواقع
عـلـيه فى مصـر وحتـلم بالـوقـوف على خـشـبة الـقومى
وتقـد أدوار رومانسـية تخـرج من عباءة عـبد الودود

وترد االعتبار لوداد.

وليد حسن
ال يحب البالوظة

ـتـاز بـأدبه اجلم ودمــاثـة خـلـقه وخـفـة شـكـرى مـاهـر عـثــمـان.. 
لـؤه إال ماهر عـثمان ظـله عندمـا يغيب تـشعر بـفراغ كبـير ال 
ـثله مـنذ تـرشيـحه له حتى جتده دائـمًا قـلقًـا على الـدور الذى 

ارد. أول ليلة عرض وعندها ينطلق ا
خـمسـة وعشـرون عـامًا من الـعـطاء لـلـمسـرح األسـيوطى خـاصة

ؤسس لها. فرقة ساحل سليم فهو من ا
ـوهـبـة يـشـهـد له كل اخملــرجـ الـذين عـمـلـوا مــعه بـااللـتـزام وا

وقع عليه ظلم كبير عند هيكلة الفرق هذ العام.
ؤسس وأنه لم يـختبر من قبل اللـجنة لتاريخه فرغم أنه من ا

وجد نفـسه مصنـفاً (جـ) وهو
قبـل مجـيـئهم كـان (أ) ويـسأل
هل هــذا هـــو الـــتــكـــر الــذى
ـن قـــــــدم الــــــفـن فى يــــــلـــــــيق 
الـــظـــروف الـــصـــعــبـــة وقت أن
" يعرفون هـيكل كان أغلب "ا
خـريـطـة مـصـر اجلـغـرافـية?!!
مـاهر عثـمان يـتمـنى إنصافه
من الظـلم الذى وقع عـليه مع

احترامه للجميع.

ـتـقاطـعـة" لـنـاصـر الـعزبى "الـكـلـمـات ا
و«فــــرح الــــعــــمــــدة" حلـــلــــمـى ســـراج و
"أرض ال تـــنــبـت الــزهـــور" و"مــقـــامــات
ـنحـوس" و "حـوش قراقـوش" لرأفت ا
ســرحـــان و"الــعــنــبــر الــثــالث" ألحــمــد

ماهر.
ومـن أفـــضل أدواره "جـــوزيف مـــاثـــيــو"
فى كـوكـب الـفـئــران وقـد حــصل عـنه

على جائزة التمثيل.
ويـــتـــمـــنى ســــيـــد فـــاروق أن تـــتـــخـــلص
ـسـارح فى الثـقافـة اجلمـاهيـرية من ا
مــــشـــاكـــلـــهــــا حـــتى ال تــــعـــوق احلـــركـــة

سرحية. ا
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يـعتـرف ولـيـد حسن بـأنه الـتـحق بـفريق
ـــســرح فـى كــلـــيــة الـــهـــنــدســـة من أجل ا
الــبــنـــات! هــذا كــان فى الــبــدايــة األولى
سـرح والوقوف وقبل أن يـذوق حالوة ا
على خشبـته وتصفيق اجلـمهور.. وقبل
أن يـــنــــدمج تـــمــــامًـــا فى جــــو الـــتـــمــــثـــيل
والـعــروض تـلك الــعــروض الـتى بــدأهـا
ـمـلوك جـابـر" والـتى قام فـيـها بـ"رأس ا
بدور "مـحـمد بن الـعـلقـمى" ومن إخراج

أسامة عبد اللطيف.
وشــــارك ولــــيــــد بــــعــــدهــــا فى عــــدد من
ـتـمــيـزة مـنـهــا "الـرجل الـذى الـعــروض ا
أكل الــوزة" إخــراج أحـــمــد عــوض كــمــا
ـــثل فى حـــصل عـــلى جـــائـــزة أحـــسن 
مـهـرجـان وزارة الشـبـاب والـريـاضة عن
دوره فـى عــــــرض "بـــــــكــــــرة" مـن إخــــــراج
أحـمد الطـمبـورى كمـا شارك مع نفس
اخملــــرج فى عـــدد من الــــعـــروض مـــنـــهـــا
"الهدية" و "عـيد األم" كما حصل وليد
عـلـى شـهــادة تــقـديــر عن دوره كــمــخـرج
ـــان الــســـتـــات" من مــنـــفـــذ لـــعـــرض "بـــر

إخراج محمد شعراوى.
ـوهـبـة وحـدهـا ال تـكفى يـرى ولـيد أن ا
لـــذلـك فـــهــــو دائم االلـــتــــحـــاق بــــالـــورش
الــتـمــثـيـلــيـة كــان آخـرهــا ورشـة اخملـرج
سـمــيــر الــعــصـفــورى فى 2005 شـارك
فى نــتــاجــهــا عــرض "جـــمــيــلــة فــرنــســا"
حــيث أدى فــيــهــا شــخـــصــيــة "ســلــيــمــان

احللبى".
ـا يـتـعـلـمه من ولم يـكـتف ولـيــد حـسن 
ـعـهـد الـعالى الـورش فـقـرر االلـتـحاق بـا
ـسرحية وضحى ببكالوريوس للفنون ا

الهندسة من أجل حبه للتمثيل.
خـاض ولـيـد مـجـال االحـتـراف وشارك
ـسـلـسالت الـتـليـفـزيـونـية فى عـدد من ا
مـــنــهــا "الــســـلــيــمـــانــيــة" إخـــراج مــحــسن
فــكــرى "اجلـبـل" إخـراج إبــراهــيم زكى
"امـرأة فــوق الـعــادة" مع اخملـرج مــحـمـد
أبــو سـيف كـمـا قــدم مع اخملـرج أحـمـد
الطـمبورى فـيلماً روائـياً قصيـراً بعنوان
"الـــلـــمـــبى فى بـــيت الـــرعـب" ويـــشــارك
حـاليًا فى تـصويـر فيلم "الـساعة 12مع

نفس اخملرج.
ولــيـد يــرى أن مـســرح الــقـطــاع اخلـاص
"بـــالــوظـــة" بـــاســتـــثــنـــاء مــســـرح مــحـــمــد
صــبـحى وأن مـسـرح الــدولـة ال يـنـاقش

القضايا العصرية.

سيد فاروق الشهير
" بـ"كاس

ــســـرحـــيــة عـن طــريـق إعالن الــثـــقـــافــة عـن تــكـــوين فـــرقــة بــدأ حـــيـــاته ا
ـسـرحى مـسـرحـيـة لـبــيت الـثـقـافـة بـفـارسـكــور واالشـتـراك فى الـعـرض ا
"األســتــاذ" إخـراج رضــا حـســنى ومن خالل هــذا الــعـرض األول تــأكـدت

." موهبة سيد فاروق الشهير بـ"كاس
شــارك بــعـد ذلـك فى مــسـرحــيــة "الــســوس" ثم "كــوكب الــفــئــران" لــفـوزى
سـراج ثم شـارك مع قـوميـة دمـيـاط فى "الـرجل الـلى أكل الـوزة" حلـلمى
سـراج ثم "كـاسك يـا وطن" لـسـمـيـر زاهر و "أبـو نـضـارة" لـفـوزى سراج
طار" حللمى كـما شارك فى "مولـد وصاحبه غايب" و "الكالب وصـلت ا
ــلـــيم بــأربـــعــة" لـــفــوزى ســراج و "زمـــار احلى" و "وجـــوه من الــشـط" و "ا
ـــمــنـــوع" حملــمـــد الـــشــربـــيـــنى كــذلـك شــارك فى ســراج و "الـــلـــعب فى ا
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أحمد إسماعيل عبد الباقى
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تـعـتـبـره دورًا صـعــبًـا ومـركـبًـا أبـرز الـكـثـيـر من
إمكاناتها ومهاراتها.

آيـة تـهـتم بـكل مـا يتـعـلق بـالـفن عـمـومًـا وليس
الـتـمــثـيل فـقط وتـتــمـنى أن جتـمع إلى جـانب
الـتـمـثــيل الـعـمل فى الــتـلـيـفــزيـون وأن تـصـبح
مــذيـعــة نــاجـحــة.. وتـعــتــرف آيـة أن احلــجـاب
يـــقـف بـــيـــنــــهـــا وبـــ بـــعـض األدوار ولـــكـــنه ال
ـارسة التمـثيل كما تـعترف آية ـنعها من 
ـســرح ألنه يـحـتـاج إلى بـصـعـوبــة الـعـمل فى ا
مـجـهـود كــبـيـر غـيــر أنـهـا تــؤكـد أيـضًـا أن كل
تعب يهـون عنـدما يـجد الفـنان ثـمرة مـجهوده

فى عيون اجلمهور.

بـروفـاتـهـا حـالـيـاً عـدة أزمـات تـتـعـلق
بـاعـتـذار مـعـظم أبـطـالـها دون سـابق
إنـذار مـنـهم: نيـرمـ زعـزع وأمانى
الـبحـطـيطى وأحـمـد الشـافعى و
اســتــبـــدالــهم بـــآخــرين فى مـــحــاولــة

إلنقاذ العرض ليلحق بالتجريبى.
وفـى مـســرح الـغــد ذكـر نــاصـر عــبـد
ـــنــــعم مــــديـــر الــــفـــرقــــة أن قــــاعـــته ا
مـشــغـولـة حـالــيـا بـبــروفـات األعـمـال
ــهـا ضـمن الـتـى يـتم اإلعـداد لــتـقـد
هـرجـان الـتـجـريـبى مـنـها فـعـالـيـات ا
ــوت» عن «احلــيــاة عــلـى إيـقــاعــات ا
نص خلـالد الـسيـد وإخـراج شريف
ــولــويــة» رؤيـة صــبــحى و«أطــيــاف ا
وإخــــراج انــــتــــصــــار عــــبــــد الــــفــــتـــاح
ــرأة الــتى جــاءت فى ومــســرحــيــة «ا
الـــــســــــادســـــة» عن قـــــصــــــة الـــــكـــــاتب
جـــابــــريل جــــارثــــيـــا مــــاركـــيــــز ورؤيـــة

وإخراج ر حجاب.
ـقـرر أن يـقـوم د. أشرف زكى ومن ا
رئــــيس الــــبـــــيت الــــفــــنـى لــــلــــمــــســــرح
ــشــاهــدة بــتــشـــكــيل جلــنــة داخـــلــيــة 
ـسارح األعـمـال الـتى  إعـدادهـا 
الـــدولـــة وتـــقــــيـــيـــمـــهــــا الخـــتـــيـــار مـــا
ـشاهدة سيـعرض منـها عـلى جلنة ا

هرجان. اخلاصة با
وحــول مـــا يــتــردد ســنـــويــاً من إنــتــاج
الــبــيـت الــفـــنى لــلـــمــســرح لـــعــدد من
الــــعـــــروض كى تــــقـــــدم خــــصـــــيــــصــــاً
ـهــرجــان الـتــجــريـبى لـلــتــسـابـق فى ا
ـــــدة كــــافـــــيـــــة من دون أن حتــــظـى 
الــــعـــرض لـــلـــجـــمـــهـــور ذكـــر اخملـــرج
ــســألــة تــخــتــلف هــشــام عــطــوة أن ا
ـسـرح ومـنـهج عـمـله حـسب خـطـة ا
فــــهـــنــــاك مــــســـارح ال يــــدخل ضــــمن
نــــطـــاق عــــمـــلـــهــــا تـــقــــد الـــعـــروض

التجريبية.
ـنـعم أنه ويـرى اخملـرج نـاصـر عبـد ا
مــادامت هــنـاك فــرق تــابــعــة لــلـبــيت
الـفــنى لــلـمــسـرح مــنـوط بــهـا تــقـد
الـعـروض الـتـجريـبـيـة فـيـعـد انـشـغال
ـثل هـذه ـسـارح األخـرى  الـفـرق وا
الــنــوعـــيــة من الــعـــروض جــوراً عــلى

حقوق جمهورها.

على خشبات مـسارح الدولة التابعة
للبيت الفنى للمسرح تتواصل حاليا
قرر مـشاركـاتها بروفـات العـروض ا
ـــهــرجــان الـــقــاهــرة بــالــدورة الـ 20 
الـــدولـى لـــلـــمـــســـرح الـــتـــجـــريـــبى فى

العاشر من أكتوبر القادم.
تأتى مـشاركـات مسـارح الدولـة هذا
ــســرحـ الــعـام فى ظـل اسـتــبــعـاد ا
الـقـومى واحلـديـث من الـتـنـافس فى
ــهــرجــان وفــقــا لــقـرار مـن مـجــلس ا
ــــســـارح ود. أشــــرف زكى مـــديــــرى ا
«رئـــيس الــــبـــيت الـــفـــنـى لـــلـــمـــســـرح»
بـشأن اقـتـصـار إنـتـاج الـعروض ذات
الـــصـــبـــغـــة الــتـــجـــريـــبـــيـــة عــلـى فــرق
الـــشـــبــاب والـــطــلـــيــعـــة والــغـــد الــتى
يــدخل فى خــطـتــهـا إنــتـاج مــثل هـذه

النوعية من العروض.
فى الـسـياق نـفـسه ذكر شـريف عـبد
ــسـرح الــقـومى أن الــلــطـيف مــديـر ا
الـفـرقـة شـاركت فـى مـهـرجـان الـعـام
وقف الـثالث» ـسـرحيـة «ا اضى  ا
لــــلـــــمـــــخــــرج طـــــارق الــــدويـــــرى وهى
ـسـرح جتـربـة اســتـثـنـائـيــة فـخـطـة ا
الــقـومـى ومـنــهج عــمــله ال يــتــضــمـان
إنــتـاج أو تــقــد عــروض جتـريــبــيـة
ــوقف الــثــالث» القى خــاصــة وأن «ا
ـــعــــانــــاة حـــتـى خـــرج الــــكــــثـــيــــر مـن ا
لــــلـــجـــمــــهـــور وذلـك لـــعـــدم اعــــتـــيـــاد
ــسـرح الــقــومى عــلى هـذا جــمـهــور ا
الـنوع من العـروض التى تعـتمد على
صــــيـــــغـــــة الــــتـــــجـــــريب والـــــتــــجـــــريــــد
والـــــتــــجـــــديـــــد فى أشـــــكــــال وفـــــنــــون
ــســرح واعـتــبــر عــبـد الــلــطـيف أن ا
قـرار أشـرف زكى يـعـمل عـلى حـفظ

سرح. أموال هيئة ا
وهــو مــا أكـده هــشــام جــمــعــة مــديـر
سرح احلـديث قائال: «إن مشاركة ا
ـسـرح احلـديث الـقــومى ومن قـبـلـه ا
فـى مـنــافــسـات الــتــجـريــبى أو إنــتـاج
عــروض ذات صـبــغــة جتــريـبــيــة كـان

خطأ لن يتكرر».
أمـا فى مسـرح الطـليـعة قـال محـمد
مــحـمـود مــديـر الـفـرقــة  االنـتـهـاء
من إعـداد أربـعة عـروض لـلمـشـاركة
ــــهـــرجـــان مـــنـــهــــا «الـــرقص مع فى ا
الــزمن» لــتـشــيــكـوف وإخــراج أحــمـد
إبـراهـيم من إنـتـاج اخلـطـة الـسـابـقة
وبـــطـــولـــة مـــنـــيـــر مـــكـــرم ومـــحـــمــود

عــروض لـلــمـهـرجــان الـتـجــريـبى هى
«فــانــتــازيـــا اجلــنــون» لــلـــكــاتب عــبــد
الـفـتـاح رواس إخـراج حـمـادة فـتوح
وتــمـــثــيل جــيــسـى مــحــمــود حــافظ
ولــــيــــد فــــواز زيــــاد يــــوسف ســــامح
بــســـيـــونى حـــمـــدى عــبـــاس ديـــكــور
ومالبس وائـل عـبـد الــله ومـوســيـقى

كر عرفة.
ــيالد» ومـــســرحـــيـــة «حــفـــلــة عـــيـــد ا
لــهـارولـد بــنـتـر إعـداد مــتـولى حـامـد
ـان إمام وبـطولـة حـمـدى هـيـكل إ
ن ســــــلــــــمـى غــــــريـب واإلخــــــراج أل

مصطفى.
إضـــافــــة إلى مـــســــرحـــيـــة «بـــازل 1»
ــا يــتم تـعــديل اســمــهـا إلى والــتى ر
«قــــــبل األوان» تــــــألـــــيـف وإخـــــراج د.
ســــــــامح مــــــــهــــــــران والـــــــتـى تــــــــواجه

مـــســعـــود وجتـــرى حــالـــيــاً بـــروفــات
مـسـرحــيـات «مـاكس» فـكـرة وإخـراج
ــرسى و«أرقى الــشــمـائل» شــريف ا
تـــــألــــيـف وإخــــراج رضــــا حـــــســــنــــ
وأخـــيـــراً «خــيـــانــة» لـــهــارولـــد بــنـــتــر
واإلخــــراج لـــــعــــاصـم رأفت وجتــــرى
بروفـات هـذه العـروض على مـسارح
الـــــعـــــرائـس ومـــــيــــــامى ومــــــتـــــروبـــــول
والـقومى حل االنـتهاء من عـمليات

تطوير مسرح الطليعة.
هشـام عـطـوة مديـر مـسرح الـشـباب
ــســرحــنــا أن فــرقــته حــريــصــة أكــد 
ـهرجـانات ـشاركـة فى كافـة ا عـلى ا
إضــــافـــة إلـى تـــقــــد أعــــمـــال عــــلى
مستوى متـميز جتمع ما ب النجاح

النقدى واجلماهيرى.
وحـاليا جتـرى الفرقـة بروفات ثالثة

وقف الثالث»  مشهد من عرض «ا

 ر حجاب  هشام عطوة 

محمد محمود أشرف زكى

 شريف عبد اللطيف: قرار زكى يحافظ على أموال
البيت الفنى.. وهشام جمعة: «اخلطأ لن يتكرر»
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محمد محمود عبد الرازق

 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

رمضان واإلبداع (4)
كـثيـر من اجملتـمـعات احلـديثـة تـخصص أيـاماً مـعدودة أو
أسـابيـع أو شهـورا لـوضع بـرامج لتـحـسـ أداء وسلـوكـيات
ـواطن فهذا يوم للحب وذلك أسبوع للنظافة وأخالق ا
وذاك شـهر للـمرور وهـكذا.. وهـكذا. ومن نعـمة الـله علـينا
أن حـبـانــا شـهـرا كـامال مـن كل عـام مـلئ بــبـرامج حتـسـ
األداء فـى الـــعـــمل وآداب الــــســـلـــوك واألخالق وااللـــتـــزام
بـالقـيم وهـو ما نـفتـقـده فى مجـتـمعـاتـنا فى هـذه األيام
فـنـحن بـالـفـعل فى حـاجـة إلى زيـادة اإلنـتاج بـل وحتقـيق
اجلـودة طـبـقـا لـلـحديـث الشـريف «إن الـله يـحب إذا عـمل
أحـدكـم عـمال أن يــتــقـنـه» ونـحن فـى حـاجــة إلى حتــسـ
ا الـسـلـوك واألخالق حتـقـيـقـا لـبـيت أمـيـر شـعـرائـنـا «وإ
األ األخالق مـا بقيت فـإن همو ذهـبت أخالقهم ذهبوا».
وشـهـر رمـضـان هـو فـرصـتـنـا للـخـروج مـن مأزق الـتـخـلف
ـثابة دورة تدريبية مثل احلـضارى الذى نعيش فيه فهو 
ـؤســسـات والــهـيــئـات ـصــالح وا الــدورات الـتـى تـعــقـدهــا ا
لـلـعـامــلـ فـيـهــا لـرفع مـسـتــوى األداء واخلـبـرة واجلـودة
وإعـادة التـأهيل; إال أنـها دورة تـدريبـية لـلمـجتـمع كله من

أصغره إلى أكبره.
ـارسـها الـغـريب أن هـذه الـدورة التـدريـبـيـة الـرمـضـانـيـة 
اجلـميع بصـورة شكلـية ومغـايرة لفـلسفـة الصوم والـقيام
ـتـنـع عن الـشـراهـة ــتـنع عن األكل والــشـراب وال  فـهـو 
ــتــنع عن الــسب والــقــذف واإليـذاء والــتــخــمــة كـمــا ال 
والـنرفـزة والـصراخ بـحـجة فـقـد أعصـابه ألنه صـائم وهو
يـواصل الصـلـوات فى أوقاتـها فى الـوقت الـذى يعـطل فيه
مـصالح الناس وقضـاء حوائجهم كمـا أنه يلتزم بضوابط
الصوم احلرفى ولكنه ال يلتزم بقواعد النظافة أو الصدق
واألمـانة أو الوفاء بالوعد واحلفاظ على الوقت الذى هو
ـارس الكـذب والرشوة واحملـسوبـية والـتحايل من ذهب و
وكـــافــة أســالـــيب الــتـــدنى األخالقى وهـــو يــقـــيم مــوائــد
ـيادين الـعـامة وال يـقيـمهـا فى دور اليـتامى الـرحمن فى ا
نـاطق العشوائـية التى هى أحوج ما ساك وا ـرضى وا وا

تكون إليها.
تردية من السلـوكيات واألخالقيات الهابطة هـذه احلالة ا
مـا احلل فـيـهـا? فى اعـتقـادى أن هـذه الـدورة الـرمـضـانـية
ا هى احلل ولـكن بشرط أال تترك لألهواء الشخصية وإ
البــد أن تــخــضع لــسـلــطــة إداريـة حــازمــة تــضع الــبـرامج
ـستـهدفـة وتقوم عـلى تـنفيـذها خـالل هذا الشـهر بـشكل ا
حـاسم وحـازم بـضوابـط إجرائـيـة حـتى إذا انـتـهى الـشـهر
الـكــر حتـول األمــر إلى سـلــوك والـتــزام عـام وإذا حـدث
بـعض الـتـسـيـب خالل الـشـهـور الـتـالــيـة ال يـلـبث أن يـأتى
رمـضــان الـقــادم وتـطــبق الـضــوابط فى الــدورة الـســابـقـة
بـنــفس األسـلــوب وهـكــذا إلى أن نــقـضى عــلى الـظــواهـر

السلبية فى األداء والسلوك واألخالق.
هـذا االقـتــراح أقـدمه لـكــافـة مـؤســسـات الـدولــة لـدراسـته
ـتــخـصــصـة ومــجـلس وتــنـفــيـذه وعــلى رأســهـا اجملــالس ا
ـقــدوره أن يـصــدر تـشـريــعـاً بــهـذه الـدورة الـشـعـب الـذى 
الـتـدريـبـيــة الـتى جتـمع فـيـهــا كل أسـالـيب وآداب وقـواعـد
تـنـظـيم اجملـتـمع فـيـمـا يـخص مـسـتـوى األداء فى الـعـمل
والـسلوك واألخالق ما أحوجنـا إلى تطوير وحتديث كافة
نـواحى حـيـاتـنـا الـتى أصـبـحت تـسـودهـا ظـواهـر التـسـيب
سئولية وفى ظنى أن واإلهمال والالمباالة وعدم حتمل ا
رمـضـان هــو الـشـهــر الـوحـيــد الـذى نــضـمن فـيـه حتـقـيق
الـصرامة واحلـزم فى تنفـيذ القـوان واإلجراءات اإلدارية
ـا له من تـأثـيـر روحانـى واحتـرام فى الـنـفوس الـضـرورية 
وتـوقـيـر فى الــقـلـوب وهـذا هــو اإلبـداع احلـقـيــقى لـشـهـر

رمضان.

 عندما فوجئ عزيز عيد
تفرج بأن ا

 من اجليش البريطانى

ضــحك الفصـــل ا
يـقـع كـازيــنـو "دى بــارى" عــلى نـاصــيــة شـارع عــمـاد
الــدين وقــنـطــرة الــدكـة. وكــانت مــصـر  – فى ذلك
الوقت  – تـغص بالفرق األجـنبية. فـعملت به فرقة
إجنـلـيـزيـة وأخـرى فـرنـسـيـة. ورأت صـاحـبـته مـدام
مـارسيل أن تـسـتـضيف فـرقـة عـربيـة. فـاتـفقت مع
. وكــان ـــؤلف مـــصــطـــفى أمـــ ــمـــثل وا ـــغـــنى وا ا
الــكـازيـنـو يـعـتـمـد فـى جـذب اجلـمـهـور عـلى إعالنه
عـن تقـد حـسنـاوات وراقـصـات أوربيـات. فـيـعلن
ه لرواية: "بعد ما شاب ودوه  – مثال  –عند تقـد
الــــكــــتـــاب" تــــألــــيف مــــصــــطــــفى أمــــ عن ظــــهـــور
ـشهـورة. وعـند تـقـد رواية: الـراقصـة "دوزاريه" ا
"الـبـحـر زاد عــوف الـلـيل" يـعــلن عن حـضـور أعـظم

مثالت من أوربا. ا
ــنــشـود ورغم هــذا لم يــحــقق الــكــازيــنــو الـنــجــاح ا
وتـطلع الـكسار إلى تـكوين فـرقة ووجد بـغيـته عند
مـدام مـارسـيـل. وحـمـلت الـفـرقــة اسم: "مـصـطـفى
أمــــ وعــــلـى الــــكــــســــار". وذلك فى  16فـــــبـــــرايـــــر
ـــعـــروفـــة بــالـــفـــصل 1917وبـــدأ يــقـــدم الـــروايـــات ا

ضحك الشهير. ضحك. ولقب با ا
واخــتـــفى اإلعالن عن الـــراقــصــات واحلـــســنــاوات

األوربيات وتصدر اسمه كافة اإلعالنات.
وكـــان قــــد بـــدأ بـــتــــقـــد فــــصل بـــعــــنـــوان: "راحت
الـسكرة وجت الـفكرة" ضمن بـرنامج احلفل. وكان
سرح عبارة عن "بست" فى وسط الصالة حولها ا
تـرابـيـزات الـرواد. وكـان من مـنـظـرين. أمـا الفـصل
غرفة" من الـتالى فكان: "الـلى فى الدست تطلـعه ا
تـــألــيف عــلـى الــكــســـار الــذى أدخل عــلـى الــفــصل
ــسـتـوحى من الـفـرق ــضـحك فن االسـتـعـراض ا ا

األجنبية.
وانــتـعش الـكـازيــنـو وأصـبح يـقــدم بـجـانب حـفالت
الـــســواريـه حــفـالت مــاتـــيـــنــيـه كل أحـــد وخــمـــيس
وجمـعة لـلعـائالت. وماتـينـيه كل يوم ثـالثاء لـلحر

فقط كما يقـول ماجد الكسار فى كتابه عن والده:
"على الكسار بربرى مصر الوحيد".

وفى هـــذه األثـــنـــاء كـــان جنـــيـب الـــريـــحـــانى ُيـــقـــدم
ـضحك فى تـياتـرو "الريـنسـانس" وتذكر الـفصل ا
الـدكتورة ليـلى نسيم أبو يوسف فى كـتابها: "جنيب
الـريحـانى وتطور الـكومـيديا فـى مصر" إن الـكسار

أحرز شعبية كبيرة. 
ـوســيـقـيـة كـمـا صــادفت لـوحـاتـه "االسـتـعـراضــيـة ا
إقـبـاال شـديـدا ولم يـكـن فى اسـتـطـاعـة الـريـحـانى
ـا اضطره إلى حل الـفرقة. نـافسته  أن يصـمد 
وتشـوق إلى أن يشاهـد الكسـار ليقف عـلى أسباب
جنـــاحـه ثم طــــلب مـن كـــاتـب مـــســــرحــــيـــاتـه أمـــ
صـــدقى أن يـــعـــد لـه مـــســـرحـــيـــة من نـــفس الـــنـــوع
االسـتـعـراضى. فـكـتب لـه: "حـمار وحـالوة". ويـقول
الــدكـتـور عـلى الــراعى فى كـتـابه: "فن الــكـومـيـديـا"
ـسرح إنـه وضع: "حـمـار وحالوة" تـقـلـيـدا مـتـعـمـدا 

الكسار.
بــــيــــد أن الــــريــــحـــانـى كــــان أول من بــــدأ تــــمــــثــــيل
ضـحـكـة. يـقـول عـزيـز عـيـد إن فـرقته الـفـصـول ا
كانـت تمـثل فى تيـاترو "بـرينـتانـيا" فى أواخـر عام
1916 فـضاق جنيب الـريحانى واستـيفان روستى
ـسـيو بـقـلـة الـدخل. وحـدث أن الـتقـى استـيـفـان 
روزتى صاحب كازيـنو: "أبى دى روز" فطلب منه
ـثال آخـر خـفيف الـظل لـيـمثال أن يـحـضـر معه 
معا فصال صامتا مضحكا فأحضر الريحانى.
وبـعـد تـمـثـيل الـفـصل الـصـامت اتـفق الـريحـانى مع
صــاحب الـــكــازيـــنــو عــلـى تــمــثـــيل أدوار مــضـــحــكــة
قـصــيــرة من خالل الــرقص والـغــنــاء اإلفـرجنــيـ

سميت بالفرانكوآراب.
وكـــان عـــزيـــز عـــيـــد قــــد فـــكـــر فى عـــرض روايـــات
مـصـريـة فـألف فـى سـنة  1917 مع أمـ صدقى
درامــــا ريــــفـــــيــــة مـن فــــصـل واحــــد هى: "الـــــقــــريــــة
ـسـرحـيـة مع بـعض الـهـواة عـلى احلـمــراء" وقـدم ا
مـسـرح بريـنـتانـيـا مكـان سـينـمـا كايـرو بـاالس وقام
بـتـمثـيل دور الـعمـدة ومـثل الريـحـانى دور اخلفـير
لــكن الـروايـة لـم تـنـجح ألنــهـا لم تـســتـطع أن تـقف
أمـــام تــيـــار الــكـــبــاريــهـــات. وانــضـم الــريـــحــانى إلى

الـكبـاريهـات واقتـبس من روايـة: "القـرية احلـمراء"
ـثــله عـزيــز عـيــد وأطـلق دور الــعـمــدة الـذى كــان 
ـتـفـرج عـلـيه اسم: "كـشـكش بك" فـازداد إقـبال ا

على الكازينو.
ــا رأت ذلـك مــدام مـــارســيـل صــاحـــبــة الـــكــازيـــنــو
ـنـافس لألول كـما يـقـول عزيـز عـيد فى الـوحـيد ا
مـذكـراته أرادت أن تـدخل هـذا الـنـوع من الـتـمـثيل
فى صـالتـها فـاتـفقت مع أمـ صـدقى على إقـناع
عـزيـز عيـد بـأن يؤلـفـا فرقـة فوافـق عزيـز على أن
يــنـــفــذ مـــا فى ذهـــنه وهـــو أن يــكـــون عــمـال فــنـــيــا
يـخـتـلف عـمـا يـقـدمه الـريـحانـى. واقتـبـس إبراهـيم
بـك رمـزى روايـة عن الـفــرنـسـيـة سـمــوهـا: "حـنـجل
بــوبـو" وهى ذات مـوضــوع وفـيـهـا حــبـكـة مــسـرحـيـة
ومــفــاجــآت مــضــحــكـة وضـم إلى الــفــرقـة يــوسف
وهـبى. وكـان قد تـعـرف علـيه فى إحـدى احلفالت
درسـية وأعجب بـه واشترك فى الـفرقة بـإلقاء ا
تفـرج وتـنبأ مـونولـوجات حازت عـلى إعجـاب ا
له يــــومــــهــــا بــــأنه ســــيــــكــــون له شــــأن خــــاصــــة فى

الكوميديا.
ـــتــفــرجــ من وفــوجـئ عــزيــز عــيـــد بــأن مــعــظم ا
ـشاهدة راقصات اجلـيش البريطـانى وقد جاءوا 
الـــكـــازيـــنـــو بـــ كـل فـــتـــرة وأخـــرى. وســـرت مـــدام
مــارسـيل لــلــمــبـالـغ الـضــخــمــة الـتـى تـدخل جــيــبــهـا
يـومـيـا وفى لـيـلـة هـاج ومـاج اجلـنـود لـعـدم فـهـمـهم
العربية بعد ذلك بأيام قليلة أحضروا كمية وفيرة
مـن الـبـيـض وانـهــالـوا بـهــا فى أثــنـاء الـعــرض عـلى
ـثل دور ابن الـبـلد ـمـثـلـ وكـان يوسـف وهـبى  ا
ونوكل" على وكان منذ فجر شـبابه مغرما بلبس "ا

إحدى عينيه
وبـــيـــنــمـــا هــو مـــنـــهــمـك فى أداء دوره قـــذفه أحــد
اجلنـود الذين يـجيـدون الرمـاية بـبيـضة فى عـينه
الـعـاريــة. فـفـوجـئ بـالـبـيــضـة تـنــكـسـر عــلى عـيـنه
ويتـساقط صـفارهـا على جـلبـابه البـلدى. وتـعالى
. وأخذوا يـقذفـون البيض وهم ـتفـرج ضحك ا
مـثـل فى تـفادى يـقهـقهـون. وانـحصـرت مهـمـة ا
الـبـيض فـكانـوا يـحـيـدون عـنه ذات الـيـم وذات
الــــــيـــــــســــــار وبــــــالـــــــوثب واجلـــــــلــــــوس والــــــوقــــــوف
كــالـبـهــلـوانـات. وكــان عـلى روزالــيـوسف أن تـدخل
ـســرح راكـبـة حــمـارا فـأصــرت عـلى أال تـدخل ا
وأطــــلـت من خالل الــــكــــوالــــيس لــــتــــرى مــــا يــــقع
فالحظ أحــد اجلـنــود ذلك وسـدد الــبـيــضـة فـوق

عينها.
ـثل عــزيـز عـيـد مع وكــان من مـواقف الــروايـة أن 
سـرح مـجتـهدا فى حـسن فائق فـكـان يدور عـلى ا
أن يـكـون بـالـداخل وحــسن فـائق بـاخلـارج لـيـتـخـذ
من جـســمه الـضـخـم مـانـعــا فـاصـطـبــغت مالبـسه
ومـا ظــهـر من جـســده بـالـصــفـار ولم تــمس عـزيـز
ـــوقف يـــنـــتـــهى بــأن عـــيـــد بــيـــضـــة واحـــدة. وكــان ا
سك بـتالبيـبه ويوقـعه على األرض لـكنه أبى أن
يـقع خيفـة أن يصيـر هدًفا ثـابًتا فـأخذا يتـشاتمان
تشـاتـما جـديا وتـمكن من إيـقـاعه لكـنه أمسك به
وهو نـائم فصار عزيـز عيد الـهدف الثـابت وكلما
حـــاول اخلـالص ازداد حـــسـن فـــائـق إمـــســــاكـــًا به
حـتى نــاله الـنــصـيب األولى مـن الـصـفــار ولم يـكن
فى وســـعــهــمـــا االمــتــنــاع عـن الــتــمــثـــيل خــوفــا من

اجلنود السكارى.
وذهب عزيـز عيد فى الـصباح إلى الـكازينـو فمنعه
البس الــتـمــثـيل فــقـصـد إلى الــبـواب وألــقى له 
مدام مـارسيل ليـقبض بـقية أجـره فقالت له: أرنى

بلغ الباقى. العقد ألنظر كم ا
وأخــذت الـعـقـد ومــزقـته وألـقــته فى الـسـلــة قـائـلـة

بالفرنسية وهى تتصنع عدم االنفعال:
«اخرج برة».

 جنيب الريحانى

 على الكسار

الكسار يجد ضالته
عند مدام مارسيل

 يوسف وهبى

 الريحانى أول
 من بدأ تمثيل
فتحلة الفصول ا

. سرحي الفلسطيني سرحى الفلسطينى يعقوب إسماعيل رئيس رابطة ا اضى اخملرج ا > توفى األسبوع ا
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ـعـنى جديـد كل اجلـدة إنـها لـغـة ولكن > إن الـنـظـرية الـكـارثـية لـغـة صوريـة 
ا هى هندسية طوبولوجية مبنية كلغة طبيعية لغة. ليست منطقية وإ

سرحي جريدة كل ا
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سرح مع «تياترو» دريد حلام يعود إلى ا

فى مناسبة 14 عاماً على مسرح الرعب الكويتى:

سـلم وعـدد كبـير يسـتـعد الـفنـان الـكويـتى عبـدالـعزيـز ا
من الفنـان لعـرض مسرحـية "مصـاص الدماء" اجلزء
ـنـطـقـة خـيـطان الـثـانـى عـلى مـسـرح سـيـنـمـا غـرنـاطـة 
ـبارك حـيث يجرى اعـتبارا مـن أول أيام عيـد الفـطر ا
ـسـرحــيـة حـالـيــا بـروفـات الـعــرض عـلى مـسـرح فــريق ا
سـرحيـة بشكل ـعهـد العـالى للـفنـون ا حمـد الرجـيب با
يـومى كتب اجلـزء الثـانى من "مصـاص الدمـاء" الفـنان
ــســلم ــســلـم وعــبــد الــعــزيــز ا الــراحـل عــبــدالــرحــمن ا
ويـقـوم بــإخـراجه كل من عـلى الـعــلى ومـحـمـد احلـمـلى
ـســلم ويـشــرف عــلى اإلخــراج الــفــنــان عــبــد الــعــزيــز ا
ــســلم كـل من هــبــة الــدرى ويـــلــعب الــبــطـــولــة بــجــانـب ا
ومــشــعل الــشــايع وحــمــد الــعـمــانى ومــحــمــد الــشــعـيــبى
وجـــمـــال الـــشـــطى وشـــوق وعـــدد كـــبـــيـــر من الـــفـــنـــانــ
الـشــبــاب بــاإلضــافـة إلـى مـجــامــيع من الــشــبــاب الـذين
سـيشـاركـون فى االستـعـراض والتـعـبيـر احلـركى ويأتى
ــنــاســبــة تــقــد اجلــزء الــثــانى من مــصــاص الــدمــاء 
مـــرور 14 عــــامــــا عـــلى تــــأســــيس مــــســـرح الــــرعب فى

الكويت. 
ــســـرحــيــة ــســلـم وفــريق ا أثـــنــاء الــبـــروفــات يــحـــاول ا
تـــوظــــيف مــــشـــاهــــد الـــرعـب فى إبـــراز كـم كـــبــــيـــر من
الــكــومـيــديــا مـســتــعـيــنـ فـى ذلك بـبــعض الــتــقـنــيـات
اكياج التى  جلبها من اسكات واإلكسسورات وا وا

الـــعــاصــمـــة الــبــريـــطــانــيـــة لــنــدن كـــذلك الــلـــعب عــلى
ـسـرحـيـة والتى شـاركـة فى ا الـكركـتـرات األسـاسـيـة ا

ـالبس الـتى  ـاكــيـاج وا تــعـتــمـد هــنــا عـلى طــريـقــة ا
جــلــبـهــا هى األخــرى ولـعـل مـا يــلــفت االنـتــبــاه هـو أن
ــاكـيـاج أســمـاء بــوغـيـث تـقـوم أخــصـائــيـة الـتــجـمــيل وا
بـرسم كل شخصيـة على حدة بحيـث تتوافق مع ماهو
مـكــتـوب فى الــنص لـلــمـحـافــظـة عــلى اخلط الـدرامى
ـسـرح األدرنــالـيـنى لـلـعـرض لــكن مـسـرح الــرعب أو ا
كـمـا يطـلق عـلـيه يجـذب اجلـمهـور دائـما بـاخلـدع التى

يقدمها.
ــســـلم أنه يـــجــرى بـــروفــات أخـــرى لــهــذه وقـــد أوضح ا
اخلدع بعـيدا عن أبطـال العرض حـتى ال يتم تسـريبها
أو اإلفصـاح عنـها قـبل بـداية الـعرض وكـذلك ليـفاجئ
بـهـا أبـطـال الـعرض أنـفـسـهم مـشـيـرا إلى أنه قـد جنح

حتى اآلن بتنفيذ اثن من هذه اخلدع.
ــرة ــســـلم أن أجــواء مــصـــاص الــدمــاء هــذه ا وأوضح ا
مختلفة تماما وفـيها الكثير من اجلديد السيما اإلبهار

. مثل سرحى وألوان اإلضاءة والديكور وأداء ا ا
وأضــاف أنه ســيـقــدم فى هــذا الــعـرض مــا يــحـدث فى
الـشــارع من تـنـاقــضـات خـصــوصـا الـهــمـوم الــتى يـعـانى
ـصـوصة وكـذلك مـنـهـا الـنـاس ألن األكـثـريـة جـيـوبـهم 

دماؤهم.
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إلجنــــازه ولـــكــــنـــنــــا أجنــــزنـــاه خالل
ثالثة أسابيع."

وأضــــاف "تـــــقــــنـــــيــــات الـــــعــــمـل عــــلى
سرح... أخذت مـنا أربعًا وعشرين ا
سـاعـدة مهـندس سـاعة من الـعـمل 
إضــــاءة فـــرنــــسى والــــتى شـــكــــلت مع

وسيقى وحدة واحدة." ا
واشــتــمــلت الــتــقــنــيــات عـلـى إضـاءة
ــيــزة بــدأهــا الــعــازفــون بــإشــعـال
شمـعـة وسط مـجـمـوعـة من سـنابل
الــقـمح إضــافــة إلى تــواجــد خـمس
شـاشــات مـسـتـطـيـلــة الـشـكل بـقـيت
بـيضاء إلى ما قـبل نهايـة األمسية
حــــيث كــــتب عــــلــــيـــهــــا مــــقــــاطع من
قـصـائـد مــحـمـود درويش الـتى كـان
يـــقـــرأهــا بـــصـــوته. كـــمـــا اشـــتــمـــلت
التقـنيات أيـضا على جنـمة مضـيئة
كانـت تطـيـر فـوق اجلـمـهـور وصوال
ــــــــــــســــــــــــرح إضــــــــــــافــــــــــــة إلـى إلـى ا
قــصــاصـــات الــورد الــبــيـــضــاء الــتى

كانت تتساقط من أعلى.

فى ذكـرى مــرور أربـعـ يــومـا عـلى
رحــــــــيل درويـش الــــــــذى تـــــــوفـى فى
الـــــــتـــــــاسـع مـن أغـــــــســـــــطس بـــــــعـــــــد
مــضـــاعـــفــات فى أعـــقــاب جـــراحــة
أجريت له فى مستـشفى هيوستون

فى والية تكساس األمريكية.
وقــــال جــــبــــران "قـــد يــــحــــتــــاج هـــذا
الــعـمـل إلى سـتــة أشـهــر عـلى األقل

فى ذكـرى األربعـ لرحيل الـشاعر
مــــــــحــــــــمـــــــود درويـش قــــــــدم «ثـالثى
ــــســــرحى «ظل جــــبــــران» الــــعــــمـل ا

الكالم».
وقـال عـازف الـعـود سـمـيـر جـبـران
عـضــو الــثالثى الــذى رافق درويش
ـا يــقـارب فى أمـســيـاتـه الـشــعـريــة 
من 13 عــامــا بـعــد الـعــرض الـذى
أقــيم فى قــصــر رام الـــله الــثــقــافى
علـى بعـد أمـتـار من ضريح درويش
إنه حــــــمـل اسـم "ظل الــــــكـالم" ألنه
ــــــســــــمـــــوح أن تــــــعــــــلـــــو مـن غــــــيـــــر ا
ـــوســيـــقـى عـــلى صـــوت الـــشـــاعــر ا

الكبير محمود درويش.
وأضــــاف "ظـل الــــكـالم مــــوســـــيــــقى

مطرزة بصوت درويش."
وعــــزف أعـــضــــاء الــــفـــرقــــة األخـــوة
ســمـيــر ووسـام وعـدنــان جـبـران كل
عـلى عـوده يـرافقـهم عـازف اإليـقاع
يــوسف حــبـيـش أحلـانــا مــوسـيــقــيـة
صــمـمت فـى زمن قـيــاسى لــتــعـزف

«فاروم فاروم»..
بيتر بروك يقدم
حصاد 60 سنة
مسرح فى دمشق

ـاذا?) ــاذا?  ــاضى مــســرحــيــة "فــاروم فــاروم" ( عــرضت فى دمــشق األســبــوع ا
العمل األحدث للمخرج البـريطانى الشهير "بيتر بروك" فى ختام أربعة عروض
جـرت فى إطـار احتـفـالـية دمـشق عـاصمـة لـلـثقـافـة العـربـية 2008. وقـد عرض

اضى. هذا العمل للمرة األولى فى زيوريخ منتصف أبريل ا
ـسـرحيـة بـدمشق ـعهـد الـعالى لـلـفـنون ا سـرح الـدائرى الـصـغيـر بـا اسـتـضـاف ا
ـسـرحـية. وهـو ال يـتـسع ألكـثر من 150 شـخـصـا حـيث جـلس الـبعض عروض ا
سرحية وقوفا مترقب اإلنتاج األحدث سرح فيما تابع آخـرون ا على ساللم ا
سـرحى! أمام فـضاء ا وصـله بـيتـر بروك بـعد مـسـيرة سـت عـاما فى الـعـمل ا

مسرحى خال إال من كرسي منخفض وضعا بجوار بعضهما البعض.

حــصل جتــمع (تــيــاتـــرو) لــفــنــون األداء عــلى مــوافــقــة الــفــنــان
الـكـبـيـر دريـد حلام عـلى مـشـاركـته بـعـرض مـسـرحى يـعود من

سرح. خالله إلى جمهوره بعد غياب ستة عشر عاماً عن ا
الـعـمل يــخـرجه الـفـنـان بــسـام كـوسـا الـذى أثــبت عـبـر تـاريـخه
الـفـنى اإلنـسانى الـتـزامـاً حقـيـقـياً وصـادقـاً جتاه قـضـايـا الفن

واطن. والوطن وا
ويــشـارك فى صـنــاعـة هـذا الـعــرض عـدد من الـفـنــانـ مـنـهم
سـوسن أبـو عـفار ونـسـرين طـافش وأحـمـد األحـمـد وفـنـيون
مــنــهم عـالء صــبــرى (ديــكــور) وســهى حــيــدر (أزيــاء) وطــاهــر

مامللى (موسيقا).
فيـما يـدعم الـعرض عدة جـهات مـنهـا األمانـة العـامة لـدمشق

عاصمة للثقافة العربية.
يـذكـر أن (تـياتـرو) جتـمع مـسـرح مـسـتقل أسـسـته الـفـنـانة مى
سـكاف مـنـذ أربع سـنوات ويـهـدف إلى تـأسيس مـسـرح خاص
ـورد وهو مـعـهـد ومسـرح له طـبـيعـة مـؤسسـاتـيـة يؤهل ذاتى ا
كـوادر ويـقــدم عـروضــاً احـتـرافــيـة وهــاويـة ويـســتـضــيف فـرقـاً

وعروضاً أخرى ذات مستوى فنى الئق.
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ــسـرحــيـة ــهــنـدس: ا وأضـاف ا
الـتى رصدت لـها شركـة اإلنتاج
مـيـزانـيـة ضـخـمـة سـتعـرض فى
عدة دول خليجـية منها الكويت
وقــطــر واإلمـــارات والــســلــطــنــة
ابــــــتــــــداءاً مـن أول أيــــــام عــــــيـــــد
ـــــدة عـــــشـــــرة أيــــام الـــــفـــــطـــــر و

ملكة البحرين. 
ـــســــرحـــيــــة بـــطــــولـــة الــــفـــنـــان ا
الــكـــويـــتـى مـــحــمـــد الـــصـــيـــرفى
والــــفـــنـــان مــــحـــمـــد الــــطـــاحـــون
والنـجـمـة مـيس حـمـدان وفـرقة
مـسـك الـكـويـتـيـة  كـمـا يـشـارك
فـيها الفـنان على بـحر وفرقته
ومن جنـــــــوم مـــــــســـــــرح ظـــــــفــــــار
يـــــشـــــارك الــــنـــــجـــــوم: مـــــطــــران
عوض ومـرشـد عبـد الـرحمن

ومحفوظ باقوير .

وتــشـغل بـال شـريــحـة كـبـيـرة من
أفراده إلى جانب تـأثيرها على
تــفـكــيـر جــيل الــشـبــاب وجـعــلـهم
يـــقــــلــــدون مــــا يـــرونـه بـــشــــكل ال
يــــتالءم مع قـــيـم مـــجـــتــــمـــعـــاتـــنـــا

العربية اإلسالمية .

غـــــــــــادر الـــــــــــكـــــــــــاتـب واخملــــــــــرج
ـــهـــنـــدس ـــســـرحـى مـــحـــمـــد ا ا
الـيافـعى سـلـطنـة عـمـان متـجـهاً
إلـى الــــــــبـــــــــحــــــــريـن لـإلشــــــــراف
ومــتــابــعــة الــبـروفــات الــنــهــائــيـة
ـــســرحى اخلــلــيــجى لــلــعــرض ا
الكومـيدى "جنوم الفريج" الذى

قام بتأليفه .
ـهـنـدس: "جنـوم الـفـريج" وقـال ا
مسرحـية كـوميديـة استعـراضية
تــسـلط الـضـوء عـلـى الـكـثـيـر من
الــــســـلــــبــــيـــات فـى اجملــــتـــمــــعـــات
اخلـــــلـــــيـــــجــــيـــــة بـــــشـــــكـل خــــاص
والــــــعــــــربـــــــيــــــة فــــــيــــــمـــــــا يــــــخص
الـفضائـيات وتـأثيـراتها الـسلـبية
مـن خـالل بــــــــــعـض الــــــــــبــــــــــرامـج
ــغــلــفــة بــشــكل فــنى الــتــجــاريــة ا
وترفيهى والتى تتسبب فى كثير
من اإلشـــــكــــالــــيـــــات بــــاجملـــــتــــمع

هندس محمد ا
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وأشـارت إلى أنــهـا نــسـيت حــقـيــبـتــهـا الـتـى حتـتـوى
ـسرحى أثـناء عـبورها عـلى إكسـسوارات الـعرض ا
مــــطـــار فــــرنـــســــا واضــــطـــرت إلى
الـــذهـــاب إلـى ســـوق فى أرمـــيـــنـــيـــا
وشـــراء إكــــســــســـوارات مــــشـــابــــهـــة
نـــــســــبـــــيـــــا لــــلـــــتى كـــــانت لـــــديـــــهــــا.
وأوضـحت أنها كـانت مرتبـكة أثناء
فـــقــــدانـــهـــا احلــــقـــيـــبــــة لـــكن هـــذا
اخلـوف كـان حـافـزا عـلى أن تـتألق

سرحية بشكل ناجح. وتقدم ا
حــازت لـطـيـفـة أحــرار عـلى جـائـزة
جلنة التحكيم اخلاصة فى الدورة
اخلــــامـــســـة لــــلـــمـــهــــرجـــان الـــدولى
لـــلـــمــونـــودرامـــا فى مـــديـــنـــة كــيـــيل
ـانيـة عن آخر أعـمالـها "الـليـلة األ
األخـــيــــرة". واعــــتــــبــــرت لــــطــــيــــفـــة
ـــهـــرجــان مــشـــاركـــتـــهـــا فـى هـــذا ا
ــغـربى الــدولى مــنـاســبـة لــتــقـيــيم الــعـمـل الـفــنى ا
ـغـربيـة تسـيـر على الـذى أبـان أن السـاحـة الفـنـية ا

الدرب الصحيح وتخطو خطى ثابتة. 

عـادت الـفــنـانـة "لــطـيـفـة أحــرار" من أرمـيـنــيـا بـعـد
ـسـرح شكـسبـير ـهرجـان الدولى  مـشاركـتهـا فى ا

الذى اخـتـتـمت فعـالـيـاته اخلـميس
دينة يريفان بأرمينيا. اضى  ا
ـشـاركة وقـالت أحـرار إنـها كـانت ا
الـعـربـيـة واألفـريـقـيـة الـوحـيـدة فى
ـــهـــرجــان مـــوضـــحـــة أنـــهــا هـــذا ا
قــدمـت "نــســاء تــبـــحث عن شــبح"
وهى مسرحية مقتبسة من إحدى
أعـــــمـــــال شــــكـــــســـــبـــــيــــر وهـى من

إعدادها وإخراجها وتمثيلها.
وصــفت أحــرار مـشــاركــتــهـا بــأنــهـا
كــانت جـيــدة ولـقـيت إقــبـاال كــبـيـرا
من طــرف اجلـــمـــهــور الـــذى تــابع
ـهـرجـان بشـكل يـومى فـعـالـيـات ا
ــديـــنـــة بــكـــامــلـــهــا مـــوضــحـــة أن ا
احـتـفـلت بـشـكـسـبـيـر حـيث كـانت

ـســارح مــخــصــصــة لــعــرض مــســرحـيــاته جـمــيـع ا
بـحـضـور فـرق مـسـرحـيـة من جـورجـيـا وأوكـرانـيـا

ورميتيا وكوريا.

 لطيفة أحرار
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ُـنـزل ـســرح قـضــيـتـان مــثـيــرتـان طــرفـهـمــا األول يـتــعـلق بــا اإلسالم وا
اإللـهى والقداسة السمـاوية والتشريعـات الدينية وااللتزام األخالقى
ــؤلـف اإلنــســـانى ـــهـــيب أمـــا الــطـــرف اآلخـــر فـــيــتـــعـــلق بـــالــواضـع وا ا
ــوضـــوع األرضى والـــتـــعــبـــيــرات احلـــيـــاتــيـــة واخلــروج  –فـى بــعض وا
ــا الـتـقــالـيــد الـتى فـرضت ــواصـفــات األخالقـيـة ور األحــيـان  –عن ا
علـى البـشريـة إذن ال بد أن هـناك صـدامًا يـنـشأ مـنذ الـلحـظة األولى
ــواصـفــات اإللــهــيـة والــنــزق الــبـشــرى الــفـنـى هـذا مـن الـنــاحــيـة بــ ا
الـســطـحـيـة أو الـقـشــرة اخلـارجـيـة لألمـر ولـكـن من تـمـحـصـوا وقـرأوا
ودرسوا وقـلبوا األمر عـلى عدة وجوه رأوا وجـها آخر للـموضوع حيث
ــسـرحــيــة األولى والــبـدائــيــة أو األشـكــال الــعـفــويـة لــعــبت األشـكــال ا
.. ـسـلـم والـغـفل دورا تعـقـيـديًـا فى تـمكـ الـدين وأركـانه من أرواح ا
ـسـرح" لـلـتـونـسى مـحـمـد عـزيـزة والـذى نـقـله ويـعـد كـتـاب: "اإلسالم وا
إلى الـعـربـيـة الدكـتـور رفـيق الـصـبـان ونـشـرته دار الـهالل عام 1971
وضـوع وأحلـقت بـالـكـتاب من أهم الـدراسـات الـتى خـاضت فى هـذا ا
ـسـرح والـطـقـوس اإلسالمـيـة).. دراسـة تـذيـيـلـيه حتت عـنـوان: (فـكـرة ا

للجزائرى: "رشيد بنشنب".
وأظن أن هذا الـكتـاب يحتـاج يومًـا بعـد يوم  إلى تمـحيص مـا جاء فيه
سرح ومروق خاصة أن دعوات كثيرة  – مازالت  – تقول بحرمانية ا
سرح اإلسالمى" فن التصوير والتـمثيل ثم الدعوة إلى ما يسمى بـ "ا
وقــد يـــتــجـــاوز األمــر الـــرغــبـــة اخملـــلــصـــة لــلـــدعــوة إلـى هــذا الـــنــوع من
ــتــطــرفــة ثم الــتــمــســرح إلى فــكــرة مــغــازلــة اجلــمــاعــات اإلسالمــيــة ا

االجتار بهذا النوع من التمسرح!!
اذا لم ينشأ "مسرح" فى يناقش الباحث منذ صـفحاته األولى قضية: 
الــعـصــور اإلسالمــيــة األولى?.. رغـم أن احلـضــارة اإلسالمــيــة تــنــطـوى
على تـراث أدبى ال حد لغـناه وكثافـته ويقرر: إذا كـان (اخليام) و (أبو
ـعـرى) و نــواس) قـد رفـعـا الــروح الـشـعــريـة إلى قـمم ال جتــارى فـإن (ا
(احلالج) قد غاصـا إلى أعماق التـفكير اإلنـسانى.. ويستـطرد الباحث

> الـضوء نظام مرن متحرك يتغيـر بدون أن يتحطم متحرك بتجدد
واسـتمـرار ولكن بال اسـتقـرار محـدث للـفوضى يـسمح برد فـعل على

االضطرابات الالمتوقعة. 28
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سرحي جريدة كل ا

عد عن رواية «طرح البحر» للروائى يوسف القعيد. سرحى اجلديد «الفيضان» ا سرحى محمد عبد الصبور نشر مؤخراً نصه ا > الكاتب ا
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سرح  الكتاب: اإلسالم وا
ؤلف: محمد عزيزة  ا

ترجم: د. رفيق الصبان ا
الناشر : دار الهالل 1971

سرح للتونسى محمد عزيزة اإلسالم وا
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اذا بـعد استعراض سـريع لثقافة  احلضـارة اإلسالمية ويسأل: "إذن 
ـسـرح عن احلـيـاة اإلسالمـيـة حـتى عام 1848 ويـزيـد لـغز تـأخـر فن ا
ـسرح: "أن احلـضـارة اإلسالمـية" قـد عـرفت تـمامًـا الـتقـالـيد اخـتفـاء ا
ـقدسـة كمـا عرفت أيـضًا بـشكل أكـثر ة وكل مـآسيـها ا الـهنـدية الـقـد
عمـقًا كل اإلرث اليونـانى ونشرته فى كل أرجـاء الدنيا.. ولـكن عندما
اهــتـدى أخــيــرًا (ابن رشـد) إلـى تـرجــمـة (فن الــشــعـر) ألرســطـو وقف
حـــائــــرًا أمـــام صــــعـــوبــــة فـــهـم واســـتــــيـــعـــاب كــــلـــمــــتى (الــــكـــومــــيـــديـــا) و
(الـتراجـيـديـا).. فـتـرجم األولى إلى كـلمـة (الـهـجـاء) والـثانـيـة إلى كـلـمة
ـسـرحـيـة ذاتـهـا كـانت مـسـتـعصـيـة عـلى ـديح).. هـذا ألن الـثـقـافـة ا (ا
الـعــقـلــيـة اإلسـالمـيـة  –آنـذاك - ويــحـمــلـهــا الـبــاحث بـعــد اسـتــعـراض
ــســتــشــرق بــضـــعــة آراء لــزكى طــلــيـــمــات والــدكــتــور أحــمــد أمـــ ثم ا
مـاسـينـيـون ويفـند هـذه اآلراء فـيصف رأى زكى طـلـيمـات بـالسـذاجة
ألنـه يــرى  –أى طـــلـــيــمـــات - (أن بــداوة احلـــيـــاة قــبل اإلسـالم ورحــيل
الـقبـائل الدائم وعدم اسـتقـرارها فى مكـان معـ قد منع اإلسالم من
ـســرح) ويـنــاقش تـفــسـيــر أحـمــد أمـ الــذى يـرى أن غــيـاب مــعـرفــة ا
نع سرح عن التفكـير اإلسالمى يعود إلى أسباب دينيه ألن الدين  ا
التـصوير وبـالتالى الـتمثيل.. ثـم يسترسل  –عزيزة  –فى سرد اآلراء
سـتـشـرق ماسـيـنـيون"طـرق الـتعـبـيـر الفـنـية واألفـكـار ويـعرض لـبـحث ا
لــدى شــعــوب اإلسالم" والــذى يــســتــنــد فـيـه مــاســيــنـيــون إلـى نــصـوص

صريحة  –فى األحاديث  –تمنع التصوير..
ــســافـة الــتى تــشـكــلــهـا الــعالقــة اإللـهــيـة ولــكن عــزيـزة يــنــتـهى إلى أن ا
بـالـظاهـرة البـشريـة هى التى تـمـنع التـطور الـدرامى لألحداث أى أن
سـرح يـسـتـجـيب الـدرامـا تـخـضع لـلـتـطـور ولـكن الـفن وخـاصـة فـى ا
لـفكـرة الـتطـور بشـكل أوسع وهذا مـا ال تسـمح به الطـقوس والـشرائع
ـنع أو والـتـعـلـيمـات الـديـنـيـة.. ويـعـتـبـر الـبـاحث أن هـذا الـتـراث الذى 
ـسـرح أو نـشـوئه من أصـلـه تـراث يـخص "الـسـنـة" من يـعـطل حـركــة ا
ـسلمـ هم الذين بادروا ـسلمـ وعلى العـكس فإن "الشـيعة" من ا ا

أو وجـدوا أنفسهم يجرون أشكـاالً مسرحية تتعـلق باستشهاد احلس
فاحلدث  –ذاته  –حـدث درامى ويتعلـق بأحداث أرضية عـنيفة رغم
أن هـذه األحـداث تـأخـذ نـفـحـات ديـنـية فـاحلـسـ هـو ابن بـنت الـنـبى
الك  –مــسـد شــعـره بــيـديه  صـلى الــله عـلــيه وسـلـم وأن جـبـريل  –ا
وأن احلس قـدم نفسه فداءً لـلمسلـم جميـعاً.. دون أن يكونوا أهال
ثلون سلمـون الشيعة على مـدى التاريخ   –كامالً  –لـذلك لذلك فا
الـفعل بـطـقوس ودرجـات مـتـفاوتـة ويـقيـمـون أيـاماً عـشـرة من كل عام
يبذلون فيـها كل الطاقات الروحية  –والبدنيـة والفنية من أجل إجناز
ـسـرحى احلى.. وهـنـا يـسـتـخـلص "مـحـمـد عزيـزة" نص هـذا الـعـرض ا
الــتـعـازى من عـدة نـصـوص أخــرى كـانت قـد كـتـبـت عـلى مـدى الـتـاريخ
ثل الصراع احلى ب احلـس وأعوانه وب يزيد وأعوانه وتلعب و
" الـــصــراع فـــكـــرة الـــســـلـــطـــة واخلالفـــة دورهـــا فى تـــفـــعـــيـل و"تـــدر
مـتـجاوزة بـذلك كل األشكـال التـحـذيريـة التى وصـفـتهـا نصـوص نبـوية
وفـسـرها الـبـعض عـلى أنـهـا مـنع مـبـاشـر لـفـكرة الـتـمـثـيل.. ويـعـتـبـر لـغة
ـسـتـحدث لـغـة مـسرحـيـة من طـراز جـيد خـاصـة الـنـداءات التى هـذا ا
" إلى قــومـه أو إلى أعــدائه وكــأنه يــنــفــذ من كــان يــوجــهــهــا "احلــســ

شقوق التاريخ احملدودة باحلدث إلى األبدية جمعاء..
ويأتى بعد ذلك البحث الـذى قدمه: رشيد بنشنب فى نهاية الكتاب..
ــســرحــيــة الــتـى كــانت فــاعــلــة فى الــتــاريخ لــيــفــحص كــافــة األشــكــال ا
ولـوية الـتى ابتـدعها اإلسـالمى فيـكتب - رشـيد  – عن الـدراويش وا
أو أنـــشــــأهـــا مــــوالنـــا جـالل الـــديـن الـــرومى ويــــتــــطـــرق إلى األشــــكـــال
الـشعـبـية والـتى تنـحو نـحو اخلـرافـة ويحـلل نشـوء هذه الـظاهـرة على
عانـى الدينـية أيًا كان مـدى التـاريخ وارتبـاطها  – طوال الوقت  – بـا
ـهم هـنـا هـو الـتـفـعـيل األمـر قـريــبًـا أو بـعـيـدًا عن الـنـصـوص الـديـنــيـة ا
ـسرحى للشعـبى مكلال كل هذا بأفق الشعـبى للمسرحـة أو التفعيل ا
ديـنى إسالمى يستنـد إلى كل ما هو أرضى وشبه مـنتزع من مدونات

دينية كتبها أئمة وشيوخ قدامى..
ويـربط بـشـكل جـيد  –الـباحث  –بـ الـدين الشـعـبى الـذى يـعـبر عن
ـطـلق فى نــصـوص وال يـعــرف الـنـاس كـيف الـنـاس بــقـوة وبـ الــدين ا
ـسرحة لتقدم تفسـيرات متعددة وفاعلة على يـفسرونها فتأتى هذه ا

مدى التاريخ..
سـرح  تتـجدد قـيمـته كلـما مـر به الزمن وأطـروحته كـتاب اإلسـالم وا

.. مازالت قابلة للتمحيص والدرس العميق

سرح جورج فيدو فى روائع ا
السلسلة للمترجم د. حمادة إبراهيم.
يــــحـــتــــوى اجلــــزء اخلــــامس عــــلى ثالث
مــســـرحـــيـــات هى "زواج بـــارتـــون" وهى
مــســرحــيــة فـــودفــيل فى ثالثــة فــصــول
كــــــــتــــــــبت بــــــــاالشــــــــتــــــــراك مـع مــــــــوريس
يـديـا ديــفـالـيـيــر و "الـسـبـاق" وهى كــومـ
ـــــؤلف من ثـالثـــــة فـــــصـــــول كـــــتــــــبـــــهـــــا ا
بالـتـعـاون مع فرانـسـيس دى كـرواسيه
ثم "حـضرته بـيصـطاد" وهى مـسرحـية
يـــديـــة من ثـالثـــة فـــصـــول أيـــضًـــا. كـــومـــ
يـــنــــمــــا يــــضم اجلــــزء الــــســــادس أربع بــــ
ـشـنـقـة وشـامـبـنـيول يـات هى ا مـسـرحـ
رغم أنـــــــفه وشــــــعــــــرة فـى الــــــعــــــجــــــ

يـــرًا :عـــريس الــــغـــفـــلـــة" وتـــتـــراوح وأخـــ
يـات هـذا اجلـزء بـ مـسـرحـيـة مـسـرحـ
يــة الـــثالثــة الــفـــصل الــواحـــد ومــســـرحــ

فصول.

الكتاب: األعمال الكاملة للكاتب
الفرنسى جورج فيدو.

ترجم: د. حمادة إبراهيم. ا
ركز القومى للمسرح الناشر: ا

وسيقى والفنون الشعبية. محمود احللوانىوا

ى" ــســرح الـعــا تــعــد ســلــســلــة "روائع ا
ركز الـقومى للـمسرح الـتى يصدرهـا ا
ــوسـيـقى والـفــنـون الـشـعــبـيـة ضـمن وا
إصــداراتـه الــكــثــيــرة مــنـــبــعًــا خــصــبًــا
ونافذة مهـمة يطل منهـا محبو وعشاق
ـسرح عـلى ثقـافـة اآلخر والـتى جتد ا
تـعيـنهـا وجتـسدهـا فى أدبه وباألخص
فى مـسرحه ال سـيما مع تـعدد ألـسنة

هذا اآلخر وتعدد ألوانه وثقافاته..
ـسرح وقـد اسـتـطاعـت سلـسـلـة روائع ا
ـى أن تــضع نـــفـــســهـــا بــقـــوة عــلى الـــعــا
ــــســــرح " عـن ا ـــــتــــرجـــــمــــ خــــارطــــة "ا
ـى فى مـــصـــر والــــوطن الـــعـــربى الـــعـــا
ذلك عـلى الـرغم من حداثـة عمـر هذه
الــســلـــســلــة بــالــنــســـبــة لــغــيــرهــا وذلك
ـتـرجـمة بـحـسن اخـتـيـارهـا ألعـمـالـهـا ا
وتــنـــوعــهـــا. وقــد صـــدر مــؤخـــرًا عــنـــهــا
اجلـــــــــــزء اخلــــــــــامـس والـــــــــــســــــــــادس مـن
األعــمــال الــكــامــلــة لـلــكــاتـب الـفــرنــسى
جـــورج فـــيـــدو وكــــانت األجـــزاء األولى
قــد صـدرت مـن قـبـل ضـمـن إصـدارات

صطلح هل يغازل ا
اجلماعات اإلسالمية

> إن الـصـفتـ "سـاكن" و "متـحرك" تـتـتابـعان كـتـكرار فى الـسـمة الـدالليـة ضـمن السـياق
تـكررة ـشـترك بـشـكل متـكـرر حيث تـدالن علـى مجـموع الـتـكويـنـات أو الصـور الداللـيـة ا ا

كنة. التى جتعل العرض مفهوما بصيغة 

سرحي جريدة كل ا
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> مسرحية «مولد الشيخ على» للكاتبة منى الشيمى  نشرة إلكترونيا مؤخرا على موقع «مسرحيون».

هرجان العمال للمسرح احلر عرضان لـ «العمة والعصايا» يحصدان 6 جوائز فى الدورة األولى 
نص واحد.. ورؤيتان

هرجان  من عروض ا

إيه األخبار..?

عالء عبد العزيزيس الضوىد. عاطف عوض

> مــســئــولــو فـــرع ثــقــافــة الــفــيــوم
فـشلوا فى اسـتكمـال ليالى عرض
مـسـرحيـة «الـلى فيه الـروح يـغنى»
تــــــألــــــيـف وإخـــــراج يـس الــــــضـــــوى

وإنتاج فرقة الفيوم القومية.
دة سرحية  قرر تقد ا كان من ا
15 لــيــلـــة عــرض حــسب الــنــصــاب

القانونى لعروض الفرق القومية.
و إدراج الـــــــــــــعــــــــــــرض ضــــــــــــمـن
الــبـــرنـــامـج الـــرمــضـــانـى لـــقـــصــر
دة ثالثة ه  ثقـافة الفـيوم لـتقـد
أيـــام عـــلـى مـــســـرح الـــقـــصـــر ولم
يـــعـــرض مـــنــهـــا ســـوى يـــوم واحــد
فـقط بـعـد مـواجـهـة الـعـمل ألكـثر

من أزمة.

ــســرحى عالء عــبــد > الــكــاتب ا
الـــــعـــــزيـــــز فـى انـــــتـــــظـــــار صـــــدور
مــســـرحــيـــته «حـــكــايـــة لم تـــروهــا
شهـرزاد» ضمن سـلسـلة نـصوص
مــسـرحــيــة الــصـادرة عـن الـهــيــئـة

العامة لقصور الثقافة.
ـــــســــرحــــيــــة عــــرضـت من إنــــتــــاج ا
سرح احلديث منذ ثالث سنوات ا
وقـــــدمت عـــــلى خـــــشـــــبــــة مـــــســــرح
اجلمـهـوريـة بـطـولـة رغـدة وسامى
عبد احللـيم وأحمد السعدنى من

إخراج حسام الشاذلى..
عـالء عــــــبــــــد الــــــعــــــزيــــــز مـــــدرس
ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون مـسـاعـد بــا
سرحية وموجود حاليا بلندن. ا

ــسـرح > د. عــاطف عــوض مــديــر ا
الــــقـــومـى لألطــــفــــال يــــضع حــــالــــيـــا
تــصــوراً جــديـداً لــتــقــد مـجــمــوعـة
عــروض مـســرحــيـة لــلــطــفل تـعــتــمـد
علـى عنـاصـر اإلبـهـار واالسـتـعراض
مع االســـتــعـــانــة بـــعــدد مـن الــنـــجــوم

للعمل على جذب األطفال.
د. عــــاطف عـــوض قـــال إن الـــفـــتـــرة
الــقـــادمـــة ســوف تـــشــهـــد حـــالــة من
الـنشـاط وخاصة بـعد انـتهـاء عمـلية
ــســـرح الــعـــائم الـــصــغـــيــر تــطـــويـــر ا
ـــــنـــــيل واســـــتـــــغاللـه فى تـــــقــــد بــــا
عـــروض الـــفــــرقـــة بـــجــــانب مـــســـرح

متروبول.

الــثـــالـــثـــة تـــمـــثـــيل عن مـــســـرحـــيـــة «األخــوة
كرامازوف».

ــــكـــونــــة من ومــــنــــحت جلــــنـــة الــــتــــحـــكــــيم ا
الــنــاقــدين أحــمــد عــبــد الــرازق أبــو الــعال
ود.محـمد زعيـمه شهـادات تقـدير لكل من
مـحــمـد هــزاع آيـة ســعـيــد سـمــاء عـصـام
بـينـمـا مـنـحت شهـادة تـمـيـز خاصـة لـلـطفل
«محمود ضاحى» عن عرض «نداء» لفرقة

ستقبل. فراعنة ا
أقـــيــــمت فـــعــــالـــيـــات الـــدورة عــــلى مـــســـرح
ـؤســســة االجـتــمــاعـيــة الــعـمــالــيـة بــشــبـرا ا
اخلــــيــــمــــة فـى الــــفــــتــــرة من 11 حــــتى 21
سـبتـمـبـر ورعاهـا عـبـد الوهـاب احلـديدى
رئــــيس احتــــاد شــــبـــاب الــــعــــمـــال وأحــــمـــد
ــــــؤســــــســـــة األحــــــور مــــــديــــــر عــــــام نــــــادى ا
ــهــرجــان مــحــمـد ربــيع الــريــاضى وأدار ا
ـــهـــرجــــان الـــكـــاتب وغـــاب رئـــيس شــــرف ا
واخملرج حسن سعد عن كافة الفعاليات.

ــركــز الــثــالث فى قــائــمـة عــادل» تــقــاسم ا
جوائز أفضل عرض مـسرحيتا «حاول مرة
أخـــرى» لـــقـــصـــر ثــــقـــافـــة شـــبـــرا و«األخـــوة
كــــرامـــازوف» لــــفــــرقـــة إشــــراقــــة وتـــقــــاسم
مخرجـاه خلـيل تمام وحـمادة طافـور جائزة
«أفــضل مـــخــرج» الــثــالـــثــة وتــقـــاسم بــطال
الـعـرض عـبـد الـنـاصـر ربـيع وبـاسم الـعـربى

ثل. اجلائزة الثالثة ألفضل 
وحـصـلت وفـاء عبـد الـسـمـيع عـلى اجلـائزة

نص «الـــعـــمـــة والـــعـــصــــايـــا» لـــرجب ســـلـــيم
عرض بـرؤيتـ إخراجـيـت مـختـلفـت فى
ـــهـــرجــان إطـــار فـــعــالـــيـــات الـــدورة األولى 
الـعــمـال لــلـمــسـرح احلــر وحـصـد جــائـزتى
ا ـهـرجـان األولى والثـانـيـة فى سـابـقـة ر ا

تكون األولى من نوعها.
جـــائـــزة أفـــضـل عـــرض كـــانت مـن نـــصـــيب
صـراويـة إخـراج خـالد الـعـيـسوى فـرقـة ا
بــيــنــمـا ذهــبـت اجلـائــزة الــثــانــيــة لــلــمــخـرج
مــحـمــود أبــو الـغــيط وفــرقــة مـركــز شــبـاب
مـيت غـمـر ونـال اخملـرجـان جـائـزة أفـضل
مـخرج. عـرضـا «الـعمـة والـعـصايـا» حـصدا
أيـضـا جـوائــز الـتـمــثـيل حـيث كــانت جـائـزة
ـن صــــابـــر ــــثـل من نــــصــــيب أ أفــــضل 
ـــثـــلـــة لـ«مى عـــبـــد الـــرازق» من وأفـــضـل 
ـصــراويــة وذهـبت اجلــائـزة جنــوم فـرقــة ا
الـثـانـيــة لـولـيـد قـدورة وديـنـا أبـو عـتـاب من

فرقة مركز شباب ميت غمر.
جـــائــزتـــا أفـــضل ديـــكـــور ومالبس وأفـــضل
مــــــوســـــيـــــقـى كـــــان مـن نـــــصـــــيـب «الـــــعـــــمـــــة
ــصـراويـة حـيث حـاز والـعــصـايـا» نـسـخـة ا
RQ ≈∏Y¥األولى مــحــمــد جــابــر والـثــانــيــة «لــيــونـاردو

غاب رئيس شرف
هرجان عن فعالياته.. ا

وشهادة تميز
 خاصة

 لطفل من «فراعنة
ستقبل» ا

حارة جنيب محفوظ 
فى قصر ثقافة الفيوم

ـسرحى فى إطـار خـطـته للـدفع بـأسـماء جـديـدة فى مـجال اإلخـراج ا
اضى مـسرحـية «احلارة» عرض قـصر ثـقافـة الفـيوم مـساء اجلـمعـة ا
عن روايـة «حارة العـشاق» للـكاتب جنيب
مـــحـــفــــوظ درامـــاتـــورج وإخــــراج عـــمـــرو
عهد حسان «الـطالب بالـفرقة الثـانية بـا

سرحية». العالى للفنون ا
الـفــنـان الـتـشـكـيــلى شـمس الـدين حـسـ
مـدير قصر ثـقافة الفـيوم قال إن مسرح
الـــقــصـــر عــرض خالل الـــفــتـــرة األخــيــرة
ــســـرحــيـــة قــلـــيــلــة عــدداً من الـــعــروض ا
سرح مـنها «ثامن أيام الـتكاليف لـنادى ا
األســبــوع» تـألــيف عــلى الــزيــدى وإخـراج
ياسر عطية إضافة إلى عروض اإلنتاج
الـــذاتى مـــثل «جـــحـــا وشــجـــرة األرانب»
ــصـرى» وعـروض لألطـفــال و«عـصـرى ا
أخــرى وأخــيــراً «احلــارة» الــتى يــشــارك
بـالـتـمـثـيل فيـهـا أحـمـد جـمال رنـا أبـو هـيـبة إسـالم بشـبـيـشى أحـمد

عوض أحمد صالح محمود صالح.

 جنيب محفوظ

إعالن منح الصندوق العربى للثقافة والفنون.. منتصف ديسمبر
أعـلن الــصـنـدوق الـعـربى لــلـثـقـافــة والـفـنـون أن آخـر مــوعـد لـتـلـقى
طلـبات الـدعم هو نـهايـة شهـر سبـتمـبـر احلالى بـينـما تـعلن نـتائج
الـتـقـيـيم الـذى تـتـواله جلـان حتـيـكم مـتـخـصـصـة سـيـكـون مـنـتـصف

قبل. ديسمبر ا
كان الصندوق الذى تأسس بهدف دعم اإلبداع الفنى وحرية
التـعبـيـر الثـقافى فى الـعالم الـعـربى قد أعـلن فى وقت سابق
ــؤسـسـات عن رصــد مـبـلغ 800 ألف دوالر كـمــنح لألفـراد وا
الـتى تقـدم خدمـات ثقـافيـة للـجمـهور الـعربى ودعـا الفـنان

والــكـتـاب الـراغـبــ فى إنـتـاج مــشـاريع ثـقـافــيـة فى مـجـاالت:

تـطويـر وإنتـاج مشـروعات سـينـمائـية مـستـقلة وكـذلك عرض
أعــمــال فــنـون أدائــيــة مــعــارض تــشــكــيـلــيــة وفــعــالــيــات فــنـون
بصـريـة كتـابـة ونشـر أعـمال أدبـيـة كتـابـة أبحـاث فى مـجاال
الـفــنــون والــثـقــافــة تــنــظـيـم ورش عـمل فـى مـجــاالت الــفــنـون
والــثـقــافـة وكــذلك تــنـظــيم فــعـالــيـات ثــقـافــيــة وبـرامج تــبـادل

ثقافى عربى.
اذج طـلـب الدعـم مـوجودة عـلـى موقـع الـصنـدوق عـلى اإلنـتـرنت

وعنوانه:
www.arabculturefund.org

«ماحتاولش» باكورة إنتاج «هى كده»

 محمود عوض

ـاضى مـسـرحيـة «مـاحتاولـش» تألـيف مـصـطفى سـعـد وإخراج على قـاعـة روابط عـرضت األسـبوع ا
محمود عوض.

ستقلة التى بدأ نشاطها مؤخراً. سرحية هى أول إنتاج فرقة «هى كده» ا ا
«مـاحتاولش» تـمثـيل مصـطفى مـحمـد آيـات محـمود مـعتـز ريحـان أحمـد مصـطفى شـريف عادل
مــيس مـحـسـن أحـمـد احلــسـيـنى يــاسـمـ مــحـمـد عـبــاس دعـاء مـصــطـفى ديـكــور مـصـطــفى عـبـد

راكز الثقافية خالل الفترة القادمة. ها بعدد من ا الشافى مالبس على حسن وسيتم تقد
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> فى إطـــــار خــــطــــتــــهـــــا لالرتــــقــــاء
ـسـرحـيـة لـدى ـسـتـوى الـثـقــافـة ا
ــــــدارس وافق الــــــدكــــــتـــــور طـالب ا
يـســرى اجلـمل وزيــر الـتــعـلــيم عـلى
مــــشــــروع تـــدريس مــــادة الــــتـــربــــيـــة
ـسـرحـيـة كـمـادة أسـاسـيـة وبـذلك ا
بـشـكل مرحـلى عـلى طالب مرحـلة
الـــتــعــلـــيم الــثـــانــوى الــفـــنى بــدء من
الـــعـــام الــدراسـى احلــالى 2009 
2008 ودراسـة إمـكـانـية تـعـمـيـمه
فى مـخـتـلف مـراحل الـتـعـلـيم فـيـما

بعد.
ـــــلـــــحـق الـــــذى أصـــــدرته > جـــــاء ا

ـية الفنون فى عددها عاصر الصادرة عن أكاد مجلة الـفن ا
السابع والـثامن حول الراحل د. سـامى صالح مخيـباً لآلمال
لحق سـوى مقدمـة للدكـتور عصـمت يحيى حيـث لم يتضـمن ا
ومــقــاالت لـــلــدكـــتــور حـــسن عــطـــيــة والــنـــاقــدين حـــا حــافظ
ومـحمـد سـمـير اخلـطـيب إضـافة
إلى مـقــال لـلــراحل سـامى صالح
ولـم يـــــــــهـــــــــتـم زمـالء الـــــــــراحـل من
ــعــهــد أســاتـــذة قــسم الــتـــمــثــيل بـــا
سـرحيـة بالـكتـابة العـالى للـفنـون ا
عـــــنه كــــــواحـــــد من أهـم أســـــاتـــــذة

التمثيل واإلخراج فى مصر.
> دورة هـــذا الــعـــام من مـــهــرجــان
الــــــقـــــاهــــــرة الـــــدولـى لـــــلــــــمـــــســـــرح
الـــتـــجـــريـــبى تـــشـــهـــد عـــدة أزمــات
أهـمــهــا خـضــوع عــدد من مــسـارح
الــدولــة لــعـمــلــيــات تـطــويــر وإعـادة
بــنـــاء وبــالــتـــالى لن تــكـــون جــاهــزة
الســـتـــقـــبــال عـــروض هـــذه الــدورة

وهى مسارح الطليعة بقاعتيه والهناجر.
د. فوزى فـهمى يعـقد حـالياً اجـتماعـات مكـثفة حملـاولة جتاوز

هذه األزمـة وتوفيـر قاعات عرض
بـــــديــــــلــــــة الســــــتــــــيــــــعــــــاب عـــــروض

هرجان. ا
> عـــلى الـــرغم مـن إنـــهــاء مـــراحل
التصـفيات األخيرة لعروض نوادى
ــســرح هــذا الــعـام مــنــذ فــتــرة لم ا
تعلن اإلدارة الـعامة للمـسرح بهيئة
قـصـور الــثـقـافــة عن أيـة تــفـاصـيل
هـرجان اخلتـامى للنوادى تتعـلق با
ـــنـــتـــظـــر عـــقـــده نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر ا

القادم.
اخملـرج عــصـام الـسـيــد مـديـر عـام
سرح بـالهيئة أكد أنه يقوم اآلن ا
ـــــهـــــرجــــان بـــــإعـــــداد تـــــفـــــاصــــيـل ا

اخلـتــامى وتـرتـيـبـاته الــنـهـائـيـة إلعالنه قــريـبـاً مـؤكـداً عـلى أن
دورة هذا العام سـوف تكون مختلفة تـماما وحتمل العديد من

سرح بأقاليم مصر. فاجآت لشباب نوادى ا ا
> مـــــــنــــــذ تــــــولـــــــيـه إدارة فــــــرقــــــة
الـسـامـر لم يــنـجح اخملـرج حـسن
الـــــوزيـــــر حــــتـى اآلن فى تـــــقــــد
عــرض مــســرحى جــديــد فى ظل
إدارته لـلـفـرقـة مـســتـهـلـكـاً فـتـرة
يـــرة فى عــــقـــد اجـــتــــمـــاعـــات كـــبــــ
أسـبــوعـيـة ألعـضــاء الـفـرقـة دون

أى نتيجة.
الــــــوزيـــــر وضـع خـــــطــــــة لـــــعـــــروض
الـفـرقة تـصدرهـا عرض مـسرحى
من إخـــراجـه ووضع له مــــيـــزانـــيـــة

تتعدى الـ 100 ألف جنيه.

> الـصـورة ال تـوجـد إال بـالـضوء وهـى إما مـنـطـقـيـة مـرتبـطـة بـالـفـكـر وحتمل
معنى ينير قلب اإلنسان وعقله وفكره أو داللية مادية مرتبطة باحلس.

صطفى» للمخرج حمدى أبو العال والتى تعرض على خشبة القومى. سرحى «حلظة صفا فى رحاب ا > ينتهى مساء اليوم تقد العرض ا
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حسب الله السادس عشر
عبد السالم النابلسى 

سليل عائلة الكوميديا ديالرتى 
فى القرن السادس عشر

مـثل بداخله ومن ثم جاءه اختيـاره هذا مرتبطا بشخـصيته اإلنسانية وا
مـعــبـرا عـنــهـا ولم يـكـن ذلك الـقـنــاع مـجـرد قــطـعـة إكــسـسـوار مــحـايـدة أو
شـفافـة يـسـتطـيع أن يـظهـر بـشـخصـيـته احلـقيـقـيـة من خلـفـهـا أو يبـدلـها
ويـغـيرهـا حـسبـمـا يـشاء بـل إنه تركـهـا تـتمـكن مـنه عـلى هـذا النـحـو ترك
قنـاعه لكى يـنصهـر مع وجهـه الذى وصل إلى أقـصى درجات الـتعـبير عن
ــواقف أو الـــبــهـــجــة ومن الـــواضح أنه كــان يـــصــور فى كـل حلــظــة أحـــد ا
ــثـابـة األفــعـال وردود األفــعـال الـتـى اشـتــهـر بـهــا فى أدواره والـتـى بـاتت 
صور أيـقـونـية خـاصـة به كـمـمثـل وهو مـا يـقـترب من األداء الـتـمـثـيلى فى
ــرجتـلــة) الــتـى ظــهـرت الــكــومــيــديــا ديالرتى (أو الــكــومــيــديــا الــفــنــيــة أو ا
ثـلـوهـا فى مـنـاطق شتى وازدهـرت فى الـقـرن الـسادس عـشـر واعـتـمـد 
من أوروبـا عـلى لـغـة فـنـية تـقـوم عـلى احملـاكـاة الـسـاخـرة الـتى تـقـترب من
ـرجتلون يـنتقون لغة احلـياة اليـومية وتـأخذ طابعـا يشبـه الواقع إذ كان ا
طـيـة وعلـيه فـهى مسـتـوحاة من واقـع مسـخر من احلـيـاة أكثـر جـوانبـهـا 
ــاط لـشــخـصـيــات ثـابــتـة تـتــكـرر فى كل لــغـايــات تـسـعـى ألن تـتـبــلـور فى أ
العـروض من حيث العـبارات التى تـنطقهـا أو السلوكـيات التى تـقوم بها أو
واقف التى جتد نـفسها موضـوعة فيها وحـتى النكات التى تـلقيها أمام ا

ضـحكون الـذين تكـون لديهم ثلى الـكومـيديـا أولهمـا ا هنـاك نوعـان من 
ـتلكون مالمح الـقدرة على ابـتكـار الضحك والـتهـريج والهزل وغـالبا ما 
مضـحكة وتـشوها فى صـورهم وأشكالـهم وبالتـالى فإن لديـهم استعداداً
اءاتـهم والـسـخـرية من كل شىء للـمـبـالغـة فى سـلـوكـياتـهم وحـركـاتـهم وإ
ــضـحــكــ فـهم  أولــئك الـذين حــتى من أنـفــسـهـم أمـا الــنـوع الــثـانى من ا
تـلكـون القـدرة على تـوليد تـلكـون شعـورا بالـغبطـة والنـشوة الـغامـرة و
ــرح وغـالــبـا مــا يـكــونـون ذوى مــظـاهـر ـتــعـة وا الــضـحك الــذى يـفــيض بــا
جسمانـية مقـبولة إن لم تـكن جذابة ويـتوسلون بـخيالـهم وطاقة الـبهجة
الكامنـة بداخلهم من أجل إثـارة الضحك والفـنان الكومـيدى عبد السالم
الـنـابـلـسى (  1868 - 1999) يـنـتـمى لـلـمـجـمــوعـة الـثـانـيـة الـتى تـعـتـمـد عـلى
تــكــنــيك أداء كـومــيــدى يــقـوم عــلى الــســخـريــة من أقــوال وأفــعــال ومـواقف
الــــشـــخـــصـــيـــات األخــــرى وذلك من خـالل تـــصـــويـــره شـــبـه كـــاريـــكـــاتـــورى
ـغـرورة الــتى تـتـشــدق بـالـكـلــمـات الـرنـانـة ـة ا ـنــتـفـخـة الـعــا لـلـشـخــصـيـة ا
ــوقـف فى مـــعــظم ـــبـــالــغـــة إلى احلـــد الـــذى ال يـــتــنـــاسب مـع ا ـــزهــوة وا ا
ثيرة األحوال هذا هو األسلوب الذى يـنتهجه النابلسى فى صنع أدواره ا
بـهج فـشـخصـيـاته النـمـطـية غـالـبا مـا تـتـلفظ بـكـلمـاتـها ـرح وا لـلضـحك ا
وكــأنـهـا قــرارات فـاصـلــة حتـتــمل دومـا الـصــواب واحلـكــمـة وإن كـانت فى
النهـاية تثـبت خطـأها الذى ال تـعترف به حـيث ال تكف تـلك الشخـصيات
النابلسية ذات الطابع النمطى عن التظاهر بالتفكير العميق حول مشكلة
ما والـتى غالـبـا ما تـكون مـشكـلـة تتـعلق بـالـبطل صـديقه كـمـا يحـلو لـهذه
الشـخـصيـات الـتعـبيـرعن نـفاد صـبـرها عـلى نـحو مـثـير لـلـضحك ومن ثم
ـثـيرات الـتى تـوفر له مـيـزة جذب االنـتـباه ـثابـة ا غـاالة  ـبالـغـة وا تكـون ا
ــثـل الــدور الــنــمــطـى فى الــكــومــيــديـــا عــمــومــا يــتــعــرض إلــيه. وإذا كــان 
ا بسـبب الطابع االصطناعى فى النـتقادات الذعة واعتراضـات جمة ر
أداء هذه األدوار أو التكرار الذى يسيطر على سلوكياتها وأفعالها وردود
ـمـثل فـيـهـا يـحـصـر نـفـسه فى أغـلب األحـيـان فـى دائـرة الدور أفـعـالـهـا وا
ثل درجة ثانية وأهـميته ترجع لكونه (السـنيد) صديق البـطل أى أنه 
ـا فى عالم سـيؤدى مـا تـعود اجلـمـهـور على مـشـاهـدته وتوقـعه مـنه أو ر
التـسـويق والـتوزيع فـإنه يـعـد مجـرد سـلـعة مـضـمـونة ومـجـربـة ومن جانبٍ
ـمثـليـها دى الـبعـيد تـلحق الـضرر  آخر فـإن تلك األدوار الـنمـطـية عـلى ا
وبـإبــداعـاتـهـم حـيث تــتـحـول إلـى شـخـصــيـات جــامـدة ســابـقـة الــتـجــهـيـز
ــثــلــيــهـا الحــيــاة فــيـهــا وال تــمــلك روحــا ومع الــوقت فــهى تــثــقل أعــبــاء 
بالـتقالـيد اجلامدة الـتى تؤدى بهم لـلدخول فى الشـيخوخـة التى ال مناص
ضحكون من خـريجى مدرسة "ساعة منـها; وأكبر دليل عـلى ذلك هؤالء ا
ـسرح والـسيـنمـا والـتلـيفـزيون بـنفس لـقلـبك" اإلذاعـية الـذين انتـقلـوا إلى ا
ـا أقل مـجـهود فى تـطـويـرها أو اطـهم الـتى حـبـسوا أنـفـسـهم فـيهـا دو أ
ـعـة واخلـواجـة بـيـجـو والـدكـتـور االبـتـكـار حـولـهـا من أمـثـال الـفـشَّـار أبـو 
شـديــد وغــيــرهم إال أن كــومـيــديــان من نــوعـيــة عــبــد الـسالم الــنــابــلـسى
ـطــيـته ـعــهـودة اســتـطــاع أن يـجــعل من  بـطــاقـته الــفـائــقـة وخــفـة ظــله ا
ـتفرج بـسهولـة بالرغم من ل منه ا كن أن  وذجـا مشـوقا وجذابـا ال 
ـمثل األشـهـر الـذى عـاش عـمره الـفـنى كـله تـقـريبـا يـقـوم بـدور واحد أنه ا
فى كل أعـماله باسـتثـناء أدواره الـسيـنمـائيـة األولى التى سـبقت اكـتشافه
ـتـوقدة فـقـد كان الـنـابلـسى مـهووسـا بـحب التـمـثيل لـطاقـته الـكومـيـدية ا
وبــنــفس الــقـدر كــان مــغــرمـا بــالــدور الـنــمــطى الــذى لــبس قـنــاعه وأدى به
جـمـيع أدواره ذلك الـقـنــاع الـذى تـمـكن مـنه ولم يــفـارقه حـتى وفـاته ومع
مـهـورة بالـطـابع األصيل ـمـثل الكـومـيدى صـاحب اإلبـداعـات ا ذلك فـهو ا
لشـخصيـته اإلنسانيـة الذى كون وركب شخـصيته الـفنية والزمـها عبر كل
إبداعـاته لقد اختار قناعه لـيعقد معه تلك العـالقة اجلدلية ب اإلنسان

ــتــفــرجــ حـتـى اشـتــهــرت شــخـصــيــاتــهــا أكـثــر من شــهــرة من يــؤدونــهـا ا
البــسـهــا وإكـسـســواراتـهـا وأقــنـعـتــهـا ومـنــهـا شــخـصـيــة (تـزانى) اخلـادم
ـثل يــحـاول ـهــرج واخملـادع تــلك الـشــخــصـيــة الـتى فــرضت عـلـى كل  ا
تـأديـتـهـا أن يسـتـخـدم قـدراته عـلى االرجتـال واحملاكـاة الـسـاخـرة ألحداث
من احلـيـاة الـيومـيـة وذلك من خالل خـطوط عـريـضة تـتـمـثل فى عالقته
بسـيـده وغـراميـاته ومـقـالـبه وخصـومـاته ومـغـامراته وبـالـطـبع أغـانيه
ومنـها أيضا شخصيـة (أرلكينو) اخلادم السـاذج  الذى كان  يرتدى حلته
ثل يـؤديها البد  التقـليدية ويـلعب دوره  من خلف قـناعه اخلاص وأى 
ــظـاهــر الــنــمط الـذى أن يــقـوم بــحــركــات ورقـصــات وأوضــاع مــرتـبــطــة 
اشـتهـرت به تـلك الـشخـصيـة وهى شـخصـيـة تعـد مـزيجـا من شـخصـيات
زقـا حيث تبرز عيناه اخلدم الـتى تختفى وراء قناع مـرعب يكاد يكون 
الـصـغـيـرتـان الـقـابـعــتـان خـلف ثـقـبـ واسـعـ هـيـأته احلـيـوانـيـة وشـعـره
الـذى يـغـطى شـفـتـيه وحــاجـبـيه واخلـشـبـة الـتى يـحــمـلـهـا فى جـنـبه والـتى
يـسـتـخـدمـهـا طـوال الـوقت كـمـغـرفـة أو صـوجلـان أو سـيف.. كل ذلك يـعـد
ـاءات الـتـى تـزيـد من ســمـاتــهـا ووســائـلـهــا فى اإلضـحــاك إلى جـانـب اإل
ـطـيتـهـا حتـديدا هـذا إلى جـانب الـعديـد من الـشـخصـيـات الـتى عرفت
ـمـيـزة فى اإلضحـاك مـثل بـريـجيال – واشـتـهـرت بـنمـطـيـتـها وبـوسـائـلهـا ا
ـتـحذلق - وشـخـصـيات بـولتـشـيـنيال  – بـانـتالـون - كـابيـتـانو – والطـبـيب ا
الـــقــبــاطــنــة  – وغــيــرهــا حــيـث قــدمت الــكــومــيــديـــا ديالرتى الــعــديــد من
الـشـخـصـيـات الـنـمـطـية سـابـقـة الـتـجـهـيـز واخملـتـزنـة والـتى تـرتـدى أقـنـعة
بـنية فى الغـالب على سيـناريوهات معـروفة  تقـوم على ارجتال النـكات ا
ـمــثـلـ فـيـهـا لـلـتـمـثـيل الـصـامت إال أن قـصـيـرة وبـالـرغم من اسـتـخـدام ا
الـفقـرات الـكالميـة التى اسـتـعانـوا فيـهـا بعـروضهم كـانت عـنصـرا مضـافا
ـاءة واحلركة وقـد كان استـخدامـهم ألصواتهـم يعتـمد على صاحـبة اإل
وضوع بالغـة وذالقة اللسان مع ضـرورة أن تكون مرتبـطة بالسيـناريو ا ا
ثـلـو الـكـوميـديـا ديالرتى عـلى تـكـنـيك صوتى ـوقف  وقـد اعـتـمـد   وبا
يـــتــسم بــحــيــويـــة اإللــقــاء  والــتــلــفظ الـــواضح لــلــكــلــمـــات بــالــضــغط عــلى
احلروف واالنطالق الـفعال للصـوت والتمبـو السريع  والتـنوع الصوتى
ـبـاشـر لـلـنـكـتـة  أما بـالـنـسـبـة لـلـحـركـة فـقد واألهم من هـذا كـله اإللـقـاء ا
كـانـت الـعـنــصـر الــذى يـضــمن جنـاح الــكـومــيـديــا  حـيث اتــسـمـت حـركـات
ــرونــة والـســرعــة واســتـخــدام حــركـات ــمـثــلــ بــالـنــشــاط الــفـعــال  وا ا
وأوضــاع تـقـتــرب من الـرقص أو األكــروبـات مع الـتــأكـيـد عــلى احلـركـات
ـاءات الـتى تـمـيـز كل شــخـصـيـة عن أخـرى  وبـشـكلٍ عـام واألوضـاع واإل
ط منـهـا - بانـفـعاالته اخلـاصـة - تتـسم بـأن لـها بـعداً كـانت طـبيـعـة كل 
ـا مـشفـراً وأفـكار هـذه الـشخـصـيات غـالـبا مـا تـكون واحـداً ومـحدداً ور
يل خفـيفـة وبسـيطـة ومـوجهـة فقط خلـدمة الـفكـاهة  ومـزاجهـا العـام 

بتذل أحيانا. دهش أو ا إما للمرح  الغريب  وا
وبـعــد  ألـيــست مـعــظم هـذه الــتـقــنـيــات هى الـتى تــوسل بــهـا  عـبــد الـسالم
النابلـسى فى أسلوبه األدائى الكـوميدى بشكل يـدفعنا لـلقول بأنه واحد من
ـا امـتلـكه من ـثـلى الـكـومـيـديا ديالرتـى وأنه يعـد امـتـدادا لـهم   أحفـاد 
عاصر نا ا ثلى الكوميـديا فى عا مزايـا تفرد وتميز بها كـواحد من أهم 
ـيــزات هى مـلــكـة احلــضـور الــطـاغى وحــسـاسـيــته وذكـاؤه وال أهم هــذه ا
شك أنـها كـلها كـانت انعكـاسا لشـخصـيته احلقـيقيـة كإنـسان عنـدما جعـلها
ـاءة تـتـوافق مع الـشـخـصـيـات الــتى يـؤديـهـا من حـيث الـصـوت والـهـيـئـة واإل
ثل واإلشارة ومن ثم الـقدرة عـلى التـأثيـر تلك الـسمات الـتى تكـفى أى 

تعة جلمهوره.  كوميدى كى يجلب ا

spot

. همش شروعات التى تستهدف ا ؤسسة القبطية لرعاية األيتام أعلنت عن فتح باب التقدم للحصول على منح لتمويل ا > ا
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أخوذة من مظاهر الـطبيعة وما فيها سرحى يستخدم الـعالمات ا > الـعرض ا
من نشاطات إنسانية مشفوعة بقيم داللية أكثر كثافة ووضوحا.
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د.  يسرى اجلملاحتفالية ضخمة ضمت شعراً وموسيقى وندوات فكرية

د. فوزى فهمى

عصام السيد

حسن الوزير

الـعـربـيـة وأطـفـال شـبـرابـخـوم فـرقـة دمـنـهور
لـلمـوسـيـقى الـعـربـيـة كـفـر الـدوار لـلـمـوسيـقى

العربية.
ـسـرح حـاضـراً من خالل نـدوة حول وكـان ا
ــســرح» شــارك فــيــهــا الــنــقـاد د. «قــضــايــا ا
سـيــد اإلمـام د. مــحـمــد زعــيـمه وصــبـحى

السيد.
ونــاقـشت نــدوات االحــتــفـالــيــة قـضــايــا أخـرى
سرح» وحتدث فيها مهمة منها «الصحافة وا
الناقد الصحفى مؤمن خليفة. «رمضان شهر
االنـتـصـارات اإلدمـان والـشـبـاب لـيـلـة الـقدر
ســلـوكـيـات األسـرة فـى رمـضـان وورشـة عـمل

عن العادات الرمضانية».

الـــفـــنـــون الـــشـــعـــبـــيـــة ومـــحـــاضـــرات الـــنـــقــد
الـــســـيـــنـــمـــائى والـــورش الـــفـــنـــيـــة واألدبـــيـــة
مضيفـاً أن اإلدارة حرصت على أال تقتصر
ا االحـتـفـالـيـة علـى عاصـمـة احملـافـظـة وإ
امـــتـــدت إلـى كل ركن فى احملـــافـــظـــة الـــتى
حتولت قصورها وبـيوتها إلى خشبة مسرح
كـــبــيـــرة اســتـــضــافـت شــعـــراء ومــوســـيــقـــيــ

ومفكرين وأدباء.
عــلى أجـنــدة االحـتــفـالــيـة شــاركت أسـمــاء لـهـا
ثـــقــلـــهـــا مــنـــهــا الـــشــعـــراء مـــحــمـــد الــشـــهــاوى
ـــتــولى وشــريــفـــة الــســيــد وحــسن ــدوح ا و
ــنــعم كــامل الــنــجـار صــبــرى قــنــديل عــبــد ا
ـنــوفـيـة لــلـمــوسـيـقى وفــرق مـوسـيــقـيــة مـنـهــا ا

بـامتـداد قـصـور وبـيـوت الـثقـافـة بـاحملـافـظة..
ــنـوفــيـة احـتــفـالــيـة رمـضــانـيـة قـدمت ثــقـافـة ا
ـيزة شـملـت فعـاليـات ثـقافـيـة متـعددة حتت

نوفية الثقافية». عنوان «ليالى ا
ـنـوفـية سـامى الـلـيـالى الـتى رعـاهـا مـحـافظ ا
عــمـــارة ود. أحــمــد مـــجــاهــد رئـــيس الــهـــيــئــة
الــــعــــامــــة لــــقـــصــــور الــــثــــقــــافــــة الـــذى طــــالب
ـسئـول عن إعـداد برنـامجـها بـاخلروج عن ا

النمطية والتقليدية.
ـنــوفـيـة سـعــيـد عــتـمــان مـديــر عـام ثــقـافــة ا
أشـــار إلـى أن تـــوجـــيــــهـــات مــــجـــاهــــد كـــانت
حــافــزاً لـتــنــظـيم بــرنــامج يــتـضــمن عــروضـاً
مــســرحـيــة وأخـرى مــوسـيــقــيـة إضــافـة إلى
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االحتـفـالـية إقـنـاعه بـالـدخول فى
الـدين اإلسالمى وبـالـفـعل يـقـتنع

رة ويعتنق اإلسالم .. هذه ا
يقوم بدور «بجاد» معتز الشافعى
أم الـــرواة فـــهم أحـــمـــد الــدســـوقى
وأســــــمـــــــاء الــــــســــــيــــــد ومــــــحــــــمــــــد

األباصيرى وأمينة عادل .. 
«بـــجـــاد 2008» ديــــكـــور مــــحـــمـــد
قــطــامـش غــنــاء مــنــتــخب كــورال
نـصـورة بقـيـادة الدكـتور جامـعـة ا
ضــيـاء عـبــد الـكــر ومـحــمـد أبـو
مـــســــلـم.. واالحـــتــــفــــالــــيــــة فــــكـــرة

وإخراج سمير العدل .

ـــســرحى قــدم طالب الـــنـــشــاط ا
نـصـورة لـيـلة مـحـمـدية بـجـامـعـة ا
بــعــنــوان (بــجـاد 2008) فى إطـار
ــــنـــصـــورة احــــتـــفـــاالت جــــامـــعـــة ا
ـشـاركة ببـدايـة الـعـام الـدراسى 
عــمـــداء الـــكــلـــيــات ونـــواب رئــيس
اجلامـعـة والـدكتـور أحـمـد بـيومى

شهاب الدين رئيس اجلامعة.
وتـدور االحتفالـية حول شـخصية
بــجــاد زوج «الـــشــيـــمــاء» شــقـــيــقــة
الــرســول صــلى الــلـه عــلــيه وســلم
مـن الــــــرضـــــــاع ومــــــاذا لـــــــو كــــــان
«بجاد» يعيش فى عام 2008 هل
كـان سـيـدخل اإلسالم أم يـسـتـمـر
فى عناده? تـتوالى محاوالت رواة  محمد احلنفى بجاد 2008
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فى إطــــار فــــعــــالــــيـــات حــــفـل خــــتـــام لــــيــــالى
ــحــافــظــة ســوهــاج قــام الــلــواء احملــروســة 
مــحــسـن الــنــعــمـــانى مــحـــافظ ســوهــاج ود.
أحمد مـجاهد رئـيس الهيئـة العامـة لقصور
ــسـرحى أســامـة الــثــقـافــة بـتــكـر اخملــرج ا
ــســرحى عـــبــد الــرءوف حلـــصــول عــرضـه ا
األخــيــر «أطــيــاف حــكـايــة» لــفــرقــة أبــو تــيج
ـسرحـية على شـهادة تـقديـر وجائـزة جلنة ا
ــهــرجــان الـقــومى الــتــحـكــيم اخلــاصــة من ا

للمسرح فى دورته األخيرة.
طـلعت مـهـران رئـيس إقلـيم جـنـوب الصـعـيد
الثـقافى قال: إن هـذا التـكر يأتى تـقديراً
لــتـــمـــيــز اخملـــرج أســـامــة عـــبـــد الــرءوف فى
العام األخيرين بعد أن سبق له احلصول
ـــهــرجــان عـــلى جــائـــزة خــاصـــة أيــضـــا من ا
الـقـومى عن عـرضه «الـطـوق واألسـورة» فى

الدورة األولى.

وفـى الــــســـيــــاق نــــفـــسـه أكــــد أســـامــــة عــــبـــد
الــــرءوف أن هـــــذا الـــــتـــــكـــــر إضـــــافـــــة إلى
ــهــرجـان اجلــائــزة الــتى حـصـل عـلــيــهـا من ا
القـومى يعود إلى تـميـز وتعاون فـريق العمل
ــمـــثــلــ ومـــنــهم ــشــارك فـــيه بــدايـــة من ا ا
عــمــاد حـــمــدى فـــتــحى عـــلى صــابـــر عــبــد
احلـــمـــيـــد طـــارق مـــحــــمـــود رشـــا مـــحـــمـــد
مــــتــــولى نــــور الــــدين مــــصــــطــــفـى حــــســـ
ن عـبد الـرحمن نـادية صالح الشـريف أ
عـلى نـادر حـمـزة ومـصـمم االسـتـعـراضات
ـنعم عباس ـلحن عبد ا مـصطفى األم وا

الشريف والشاعر حسان عبد العزيز.
«أطـيــاف حــكــايـة» تــألــيف يس الــضـوى و
إنــــتـــاجـه فى إطــــار خــــطــــة اإلدارة الــــعــــامـــة
وسم لـلمسرح بهـيئة قصور الـثقافة خالل ا

اضى. ا

هرجان القومى بعد حصوله على جائزة ا
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كـان (كتلة  – كـمية) (طول كان والـزمان فيـكشف عن ا > إن الـضوء يحـمل ا
وعـرض وعمق) عن طـريق الظل والـتظلـيل واللون والـشكل ويـحوله إلى كيف

من خالل داللته ومعانيه.

سرح الطفل فى الفترة من 15 إلى 25 نوفمبر القادم. سرح ببغداد أعلنت عن تنظيمها للمهرجان اخلامس  > دائرة السينما وا

سرحي جريدة كل ا
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فيصل ندا

فيصل ندا لـ "مسرحنا":

صرى سرح ا ا
 دخل غرفة اإلنعاش

واأللـفـاظ اجلنـسيـة ويـذهب لألعمـال الـناجـحة الـتى حتـمل قيـمة
وفكرا".

ـسـرح × مـا رأيك فى الــضـجـة الـتى أثـيـرت حــول مـا يـسـمى بـا
اإلسالمى عند عرض مسرحية "الشفرة" على مسرحك?

مسـرحية "الـشفرة" عـرض عادى جدًا قـدمتهـا مجمـوعة شباب
من بطـولة وجـدى العـربى وتـأليف أحـمد مـرسى وإخراج كـمال
عطـيـة تتـنـاول بشـكل كومـيـدى سيـاسى سـاخر. قـضـية الـعالقة
ب احلاكم والشعب وتنـاول مشاكل اجملتمع. وقدمت لها دعاية
مــســيــئــة لــهـــا وأثــار اإلعالم عــلــيــهــا حــربًــا دون مــبــرر وقــيل إن
ـــســلــمــ فـــيــصل نــدا جـــعل مــســرحـه إسالمــيًــا وأن اإلخــوان ا
ـسـرح ـولــون الـعــرض وهـذا غــيـر صـحــيح إطالقًــا. فـمــازال ا
يحـمل اسمى. وليس لـى أى توجه مع أى جهـة أو مؤسـسة. فلى
شـرطـ لتـأجيـر مـسرحى ألى مـسـرحيـة: أوالً موافـقـة الرقـابة
سرح وثانيًـا موافـقة األمن وإذا تـوفر الـشرطان أقـوم بتـأجيـر ا

ولست مسئوالً عما يقدمه من مضمون".
×كيف ترى مسرح الستينيات الذى بدأت معه? 

ـيز فـتـرة الـسـتيـنـيـات هـو إنشـاء مـسـرح الـتلـيـفـزيون - أهم مـا 
عـام  1961بــأوامــر وزيــر الـثــقــافــة عــبــد الــقــادر حــا من أجل
ـسرح إنتـاج مـسـرحـيـات تغـذى الـشـاشـة الـصغـيـرة وأتـاح هـذا ا
ـسرح ـبـدع فـى كافـة تـخـصـصـات ا تـخـريج جـيل جـديـد من ا
"تــألــيف  –تــمــثــيل  –إخــراج". أنـــشــئت فـى الــبــدايـــة ثالث فــرق
ـتـمـيز جنـحـت أعـمـالـهـا ثم زادوا لـعـشـر وكـان يـديـرهـا الـفـنـان ا
ــوظــفــ فــقط. الــســيـــد بــديــر ولم يــكن مــعـه ســوى اثــنــ من ا
ـهـنـدس سـعـيـد صـالح عـادل إمـام وخـرج مـنه الـنـجـوم "فـؤاد ا
نعم مدبولى مـحمد عوض سمير غا جورج سيدهم عبد ا
يـونس شـلـبى وغـيـرهـم" وقـدم أعـمـال ذات قـيـمـة أثـرت احلـياة
الـــفــنـــيـــة. وأذكـــر أن أول مـــســرحـــيـــة قـــدمـــتـــهــا لـــفـــرقـــة مـــســرح
التـليفزيون وأنـا بالفرقـة الثالثة بـكلية الـتجارة بجامـعة القاهرة.
ــســدود" إلحــســان عــبــد حــيـث قــمت بــإعــداد قــصــة "الـــطــريق ا
القـدوس. وذهبت بها للـسيد بدير الذى كـان قد قدمها من قبل
فى فيلم بـطولة فاتن حـمامة وأحمـد مظهر وفـشلت. وأخذها
ـهـا بـطـولة يـوسف مـنى وقـرأهـا وأعـجب بـهـا ووافق عـلى تـقـد
شعـبـان وزيـزى مـصـطـفى وحـققـت جناحًـا مـنـقـطع الـنـظـير. ولم
يـكن مـســرح الـتــلـيـفــزيـون يــقـتـصــر عـلى الــقـاهـرة فــقط بل كـان
هــدفه أن تـعــرض أعـمـاله فى جــمـيع احملـافــظـات لـنــشـر الـوعى
ـسئـولـ عنه الثـقـافى والـفنى بـهـا وهذا مـا نـطالـب به اليـوم ا
ونـطـالـب بـأن يـعـود بـفــكـر مـؤسـسـة الــسـيـد بـديـر لـكـى نـسـتـطـيع
ــسـرح احلــالـيــة وتـفــريخ جنــوم من الـشــبـاب اخلـروج مـن أزمـة ا

حتترم حركة الفن"
× ما أسباب توقفك عن الكتابة التليفزيونية ?

-أنـــا رائــد الــدرامــا الــتـــلــيــفــزيــونـــيــة بال مــنــازع وأول مـن كــتب لــهــا
ـــدة خــــمس ســـنـــوات فى بـــدايـــة ســـيـــنـــاريـــو مـــســـلــــسل. وحـــصـــلت 
الـــتــلـــيــفــزيـــون عــلى أفـــضل ســيـــنــاريـــست. ومــا حـــدث بــعــد نـــكــســة
1967ظهرت اجتاهات فكرية لم أقتنع بها ورفضت تسخير قلمى
ـسئـول لـنشـرهـا مثل "الـشيـوعيـة" وبدأت كـتـاباتى ال حتـوز رضا ا
ــا أدى إلـى الــهـــجـــوم عــلّى بـــالـــدولــة وال حتـــظى بـــتـــوجــيـــهـــاتــهـم. 
ومحاصرتى فاضطررت لالنسحاب من الكتابة للتليفزيون وركزت
سرح "من أجل حفنة سرح والسـينما. فقدمت فى ا نشاطى على ا
ــتـزوجــون وغـيــرهـا". نـســاء أهًال يـا دكــتــور الـصــعـايــدة وصـلــوا ا

وللسينما قدمت ما يزيد عن  140 فيلًما بطولة كبار النجوم.
اذا تـوقف إعداد الـروايات والـقصص لـلمـسرح عـكس ما كان  ×

اضى? فى ا
ـــوت عـــظـــمــائـــنـــا من الـــقـــصـــاصــ ـــنـــبع الـــفـــكــرى  النــتـــهـــاء ا
فــفى بـدايــتى أعـددت والـروائــيـ أو اســتـهـالكـنــا لـكل أعــمـالــهم
لـلمسـرح روايات وقصـصًا إلحسـان عبـد القدوس فـتحى غا

ثروت أباظـة وغيرهم. وحقـقت بفضل أسمـائهم الكبـيرة جناحًا
رائـعًـا. وال يوجـد كـتـاب جدد يـسـتـطيـعـون تـقد إبـداع حـقـيقى
فــالـشـبـاب الــيـوم لـهـم اجتـاهـات وأفـكــار غـريـبــة ومـوضـوعـات ال

ها. وأتمنى العودة لالهتمام بهذا النظام. تصلح لتقد
صرى? اذا اختفت الكوميديا من حياة الشعب ا  ×

ـســئـولــ ال يـحـبــون الـكــومـيـديــا الـتى تــنـتــقـدهم وتــسـخـر - ألن ا
مـنــهم ويـعـتــبـرونـهــا سالًحـا ضـدهـم.. فـعـنــد الـنـظـر إلـى خـريـطـة
ـســرح والـسـيــنـمــا والـتـلــيـفـزيــون جنـد أغــلـبـهــا أعـمـاًال األعـمــال بـا

تراجيدية حزينة أو تاريخية وال يوجد إال القليل من الكوميديا.

منـتج وكاتب مـسرحى وتـليـفزيـونى وسيـنمـائى قضـية عـلى فرقة
سرح  وأدخلـهم السجن خلروجهم - كما يقول- ثالثى أضواء ا
ـسرح  عـلى اآلداب الـعـامـة بـإحـدى مـسـرحيـاته.. عـن رأيه فى ا
اآلن وصـفه بـأنه دخل غـرفـة اإلنـعـاش وطالب بـتـطـويـره لـيواكب

التكنولوجيا.
ــســلــمـ وعـن مـواقــفه وعن اتــهــامه بــبــيع مــســرحه لإلخــوان ا
ـسـئـولــ فـأوقـفـتـه عن الـكـتـابــة لـسـنـوات وآرائه الـتى صــدمت ا

طويلة يتحدث فيصل ندا.

هل لـلـرقابـة عـلى األعـمال الـفـنيـة أهـميـة فى زمـننـا هـذا? وما
موقفك منها خاصة وأن لك مشاغبات شديدة معها??.

- أؤيـد وجـود الـرقـابـة عـلى اإلبـداع رغم اعـتـراض الـبعـض على
ذلك. فـالواقع عـكس ما يـتصـورون. وأعـتبـرها مـثل الفـلتـر الذى
يــنــقى الــفن من الــشــوائـب. ولــكن ســيف الــرقــابــة يــطــبق لــديــنــا
بطـريقة خـاطئة. خـاصة لألعمـال التى تتـناول السـياسة والدين
واجلـنس وهذه نـظـرة قـاسيـة جـدًا. فـكثـيـرًا ما جنـدهـا تـدخلت
ـسـرحـيــات واألفالم ألسـبـاب تـافـهـة ــنع وإيـقـاف الـكـثــيـر من ا
وبـســيـطـة. رغم أنــنـا لم نـســمع عن وجـود مــسـرحـيــة أو فـيـلم أو

مسلسل أحدث انقالبًا بالعالم.
فـالـرقابـة حتمل هـمومًـا أكـثر من حـقهـا وأيـسر شىء لـديهـا هو
ـنع وذلك ألن مـعـظم الـعـاملـ بـهـا ال يـعون احلـذف والـرفض وا
هدفها وماهيتهـا جيدًا. فوجودها مهم.. ولكن عليها أن تمارس
ـتـغـيـرات والـتـطورات دورهـا بـعـقلـيـة مـسـتـنـيـرة واعيـة فى ظل ا
ــفــتـوحــة والـفــضـائــيـات الــتى يــشـهــدهـا الــعـالـم من الـســمـاوات ا
واإلنـتـرنت وغـيـرها ومـواقـفى مع الـرقـابـة شديـدة لـلـغـايـة وكنت
ـؤلف الـوحــيـد الـذى رفع قــضـيـة عـلى أكــثـر تـشـددًا مــنـهـا وأنــا ا
سـرح" خلـروجهم عـلى اآلداب العـامة فى فـرقة "ثالثى أضـواء ا
مــسـرحـيـتـى "أهالً يـا دكـتـور" واســتـطـعت إيــقـافـهــا رغم الـنـجـاح
الــسـاحـق الـذى حــقـقــته وقـتــذاك. وأوقـفـت أعـضــاء الـفــرقـة فى

قفص االتهام وأدى ذلك النقطاع العالقات بينى وبينهم.
ـانى بدور الفن فى وال بد من تسـجيل مـوقفى هذا لـلتاريخ; إل

اجملتمع بعيدًا عن اخلروج على آدابه.

صرى اليوم? سرح ا كيف ترى حال ا
-أرى أنه دخل غـرفـة اإلنـعـاش ويـحـتـاج لألكـسـجـ إلنـقـاذه من
احلــالـــة الــتى يـــرثى لــهـــا من قـــلــة الــنـــصــوص اجلـــيــدة وتـــفــاهــة
ـــبــدعــ ـــوضــوعــات الـــتى تـــقــدم حــالـــيًــا وعـــدم االهــتــمـــام بــا ا
ــسـرح عــبــدا أمـام الــنــجـوم  –سـواء فى . وأصــبح ا احلـقــيــقـيــ
الـقـطـاع الـعـام أو اخلـاص - بالـرغـم من ذلك فـتـوجـد مـحاوالت
يــقـوم بــهــا مـســرح الــدولـة فى تــقــد أعـمــال جــيـدة. وخــشــبـات
مـسـارحنـا فى حـاجـة لـلـتـطويـر والـتـجـديـد لـتواكـب التـكـنـولـوجـيا
احلديثة حتى نستطيع تقد اإلبهار والدهشة جلذب اجلمهور
الـذى عـكف عن الـذهـاب لـلـمسـرح فى ظـل انتـشـار الـفـضـائـيات
التى يـشاهد فيـها مالـذ وطاب له. وأيضًا لـقلة التـربية الثـقافية
والـفـنـية لـدى الـنـاس. وألقى بـالـلـوم عـلى وزارتى التـعـلـيم الـعالى
ــسـرحـى والـفــنى والــتــربــيــة والـتــعــلــيم الــلــتــ قــتـلــتــا الــنــشــاط ا
دارس واجلامعات رغم أهميته فى تربية وتنمية الذوق العام با
ـسـرح الـذى يــعـتـبـر لـدى الـطالب خلــلق مـجـتــمع مـحب لـلــفن وا
الــواجـهــة الــثـقــافــيـة ألى مــجــتـمع وإذا لـم يـتم غــرس حــبه لـدى
األطـفـال مــنـذ الــصـغـر فــلن تـقــوم له قـائـمــة. فـدولــة بال مـسـرح
لـــيس بـــهــا حـــضـــارة. نــحـن كــجـــيل تـــربـــيــنـــا فى اجلـــامـــعـــة عــلى
مـسـرحـيــات شـكـسـبــيـر وآرثـر مـيــلـر وراسـ وإبـسـن وتـشـيـكـوف
ومولـيـير وغـيرهم من الـعـمالـقة ومـثـلنـا أعمـالـهم. وكانت هـناك
سـئول وعـلينا مسـابقات لـلمسرح مـزدهرة واهتـمام من قبل ا

وت. سرح من ا إعادة مراجعة حساباتنا إلنقاذ ا

سرح اخلاص: األولى العشوائية غير - هناك نوعان من فرق ا
الـثـابـتـة الــتى يـكـون لـدى مـنـتـجـهـا بـعض األمـوال فـيـقـوم بـتـقـد

مـسرحـيـة تعـرض لفـترة قـصيـرة ثم تـتوقف. والـثانـية هى الـفرق
الــثــابــتـــة مــثل فـــرق عــادل إمــام وأحــمـــد اإلبــيــارى وفـــيــصل نــدا
وجالل الشرقاوى. فهذه يكـون لها مسارح خاصة بها ويفهمون

ه وتسويقه. سرح وكيفية تقد جيدًا فى ا
سرح وكالهما والفرقة األولى أصحابهـا ال يفهمون شيئًا فى ا
ــــســــرح هــــو اخلــــاســـراألول إنــــتــــاجه مــــكــــلـف جــــدًا. وصـــاحـب ا
واألخـيــر; فـهــو مـطـالـب بـدفع أجــور الـعـمــال وفـواتــيـر الـكــهـربـاء
ياه طـوال شهور الـسنة رغم أنه ال يـعمل إال فتـرات قصيرة وا
كــمـا أن أجـور الــنـجـوم مـرتــفـعـة جــدًا وخـامـات الــديـكـور وأجـور
ـسـرحـيـة تـتـزايـد دائــمًـا فى ظل الـظـروف الـقـاسـيـة الـعـامــلـ بـا
نتج يـقوم برفع أسعـار التذاكر لكى التى نعيـشها وهذا يـجعل ا
يــغـطـى الـنــفـقــات. وبـالــتـالـى فـاجلــمـهــور ال يـســتــطـيع دفع ســعـر
الـتــذكـرة الـعــالى فى ظل الــظـروف االقــتـصــاديـة الــتى تـشــهـدهـا
الــدولـــة واإلقــبــال بــالـــتــالى ضـــعــيف وهــذا مـــا أدى إلى تــوقف

سارح اخلاصة. الكثير من ا
× هل اجلمـهور يـذهب لألعـمال الـتى بـها قـيمـة ولـها رسـالة أم

سرحيات النجوم? يذهب 
- النـاس تـذهب للـمسـرحيـة الـتى يشـعرون أنـها نـاجـحة وأبـطالـها
" أبـطالـهـا (عادل ـشـاغبـ مـوهـوبون فـمـثًال مـسرحـيـة "مدرسـة ا
إمـام ويونس شلبى وأحمـد زكى وسعيد صـالح) لم يكن يعرفهم
أحـد وأقـبـل اجلـمـهــور عـلى أعــمـالـهم ألنــهـا جــيـدة وتـقــدم فـكـرا
ـسرح ونـفس الـشىء مع الـفـنـان مـحمـد صـبـحى وثالثى أضـواء ا

لم يكونوا معروف وحققوا جناًحا بسبب أعمالهم اجليدة.
ولــكن لألسف اإلعـالم "عـمـل لــلــنـاس غــســيـل مخ" ســواء ألعــمـال
سرح أو التـليفزيـون أو السينـما من خالل إيهامـهم بأن األعمال ا
ال تباع وال يقبل عليها أحد إال إذا كان أبطالها جنوًما وهذا غير
شـاهد له. وهذا ميـز هو الذى يـجذب ا صحـيح دائًمـا فالعـمل ا
ــؤلف هـو بــطل الــعـمـل ثم يـأتى ـاضى كــان ا أضـر بــالــفن. فـفـى ا
ـيزان بـعده اخملـرج ثم الفـنانـون وباقى فـريق الـعمل أمـا اليـوم فا
ـسـيطـر وطـاغـيـة فى األعـمـال الـفـنـية انـقـلب وأصـبح الـنـجم هـو ا
التى تـخـضع لشـروطه اخلـاصة وال يـهمه إال إرضـاء نـفسه وذاته

بعيًدا عن البحث عن قيمة ما يقدم.
واجلـمـهــور ال يـذهب لــلـمـســرح الـذى يــجـد به الـســبـاب والــشـتـائم
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> إن تــغـيــيـرا بــسـيــطـا فى زاويــة الـرؤيــة يـجـد أكــثـر مـن تـأثـيــر عـلى
ـوضـوعات بـتفـاصيل دقـيـقة اعـتمـادا على اسـتـقبـال رؤية األشـياء أو ا

تلقى. الزمن اجلزئى البسيط الذى يفصل ب تأثير وآخر على ا 26
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سرحي جريدة كل ا

> الكاتب العراقى قاسم مطرود انتهى من كتابة مونودراما «انتصفت أزمنتى».
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أثر التراث وتوظيفه فى مسرح توفيق احلكيم
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صـنعاء وقت الزوال. وذلك فى مسـيرة شهر فوافى أرضـا أعجبته إال أنهم لم
يـــجـــدوا مـــاء ". ويــــشـــيـــر الـــدكــــتـــور أحـــمــــد شـــمس فـى الـــهـــامـش إلى مـــرجع

النيسابورى.
هذه الـفقرة تنقلـها وطفاء حمادى فى كـتابها صفحة (129) بعد أن تذكر اسم
النيسابورى فى ا فى محـاولة إلخفاء السرقة تقول: "ساق احلكيم أحداثه
كن أن نعتبرها تمهيدًا لألحداث التالية مستعيًنا سرحية التى  األولى فى ا
ا ذكره النيسابورى عن الهـدهد طائر سليمان احلكيم: "أن سليمان احلكيم
بعد أن حج البيت احلرام خرج من مكة صباًحا فوافى صنعاء وقت الزوال
وذلك فى مسيرة شهر فوافى أيًضا أرًضا أعجبته إال أنه لم يجد فيها ماء".
وفى صـفـحـة (142) تـنـقل وطـفـاء حـمـادى عن الـدكـتـور أحـمـد شـمس الـفـقـرة

. الثانية صفحة  (134)   بعد أن تنقل اإلحالة الهامشية إلى ا
ـؤلف بـالـشـروح والـتـفـسـيـرات لـهذه يـقـول الـدكـتـور أحمـد شـمس: "واسـتـعـان ا
اآليـات. وكـان أهم تفـسـيـر استـقى مـنه األحداث واجلـو الـعـام للـمـسرحـيـة هو
تـفـسـيــر الـطـبـرى. ثم تــفـسـيـر الـزمــخـشـرى وتـفـســيـر الـبـيــضـاوى" ويـشـيـر فى

الهامش إلى أسماء هذه الكتب.
حتوير اإلحاالت

فـى مـحــاولــة إلخــفــاء الــســرقـة جلــأت وطــفــاء حــمــادى إلى حتــويــر اإلحـاالت
ـا أوقـعهـا فى اخلـلط ـنـقـولـة من كـتـاب الـدكـتـور أحـمـد شـمس  الـهـامـشـية ا

وعدم األمانة فى التوثيق.
كن تتبعـها ففى صفحة (109) بعـد أن نقلت ما واألمـثلة على ذلك عديـدة و
جاء فى كتاب الدكتور أحمد شمس ص  274. حورت اإلحالة الهامشية والتى
نسب فـيهـا الـدكتـور أحمـد شـمس الكالم أللف لـيـلة ولـيلـة الـليـلة الـثـالثـة. أما
وطـفاء حـمـادى ففى مـحـاولة لـتـحويـر اإلحـالة الـهـامشـيـة فقـد جـاءت إحالـتـها
عـــلى الــنـــحــو الـــتــالى: (ألـف لــيــلـــة ولــيـــلــة الـــلــيــلـــة الــثـــالــثــة ج1 ص – 205) 
(207فـأشارت إلى اجلـزء األول ثم أشارت إلى رقم الـصفحـة ولكـنهـا أخطأت

فالليلة الثالثة ال تتعدى الصفحات من (9-12). 
وتكرر اخلـطأ فى نفس الـصفحة فى اإلحـالة الهـامشية رقم (4) حيث نـسبت
الـكالم أللف لـيـلـة ولـيـلـة الـلـيـلـة الـثـامـنة ج 1 ص 25 والـكالم مـنـسـوب لـلـيـلة

الثالثة.
وفى صــفــحــة (110) تــنــقل وتــلــخـص كالم الــدكــتــور أحــمــد شــمس فى كــتــابه
عاصر" ص 280. حيث يقول: (وهذه النهاية صرى ا سرح ا "األسطورة فى ا
السعيدة هى من العادات الفنية فى معظم القصص الشعبى). وجتىء وطفاء
حـمـادى بـهـذا الـكالم عـلـى الـنـحـو الـتـالى: (ويـخـالـف احلـكـيم نـهـايـة احلـكـايـة
بـحـيـث يـشـيـر احلـدث األخــيـر فـيـهـا إلى الــنـهـايـة الـســعـيـدة وهى من الـعـادات
الـفـنيـة الـشـائعـة فى الـقـصص الـشـعبى) وتـنـسب الـعـبارة األخـيـرة فى اإلحـالة
الـهـامشـيـة لفـاروق خـورشيـد "فن كـتابـة الـسيـرة الـشعـبـية" ص 229 كـنوع من

التحوير الذى يخفى السرقة.
وفى صـفـحـة (131) تـذكـر آيـة قـرآنـيـة وردت عــنـد الـدكـتـور أحـمـد شـمس ص
160وحتــيـلــهــا فى الــهـامـش عـلـى الـنــحــو الـتــالى: (ســورة الــنــمل اآليـة)(115) 
والــتـصــحــيـح سـورة "الــنــمـل" اآليـات (22-24)  كــمــا ورد عــنــد الــدكــتــور أحــمـد

شمس.
ويـتـكــرر اخلـطـأ صـفـحـة  (134) فـهى تــذكـر آيـة فى ســورة (الـنـمل) وردت فى
كتاب الـدكتور أحمد شمس ص  196وحتـيلها فى الـهامش على النـحو التالى:

(النمل اآلية  (43)والتصحيح (النمل اآلية) (44).
وصـفـحـة (135) تـذكـر آيـة من سـورة "سبـأ" وردت عـنـد الـدكتـور أحـمـد شمس
ص  172وحتـــيـــلــــهـــا فى الــــهـــامش عـــلـى الـــنـــحــــو الـــتـــالـى: "ســـبـــأ اآليـــة (13)

والتصحيح سورة "سبأ اآلية (14).
وفى صـفـحـة (145) تـنــقل مـا ورد عـنــد الـدكـتــور أحـمـد شـمس ص 137 حـول
كتب التفاسير التى تنـاولت قصة أهل الكهف.. ولكنها تقوم بتحوير اإلحاالت
الــهــامــشـيــة فــهى تــقـول: "ويــذكــر الـبــيــضـاوى عــنــدمــا فـســر قــوله تــعـالى: (إن
أصـحـاب الكـهف والـرقـيم) بـأن الـكـهف غـار فى الـوادى والـرقيـم اسم الوادى
ـعــنى به لــوح أو حـجــرة أو كـتــاب كـتــبت عــلـيه قــصـة "أهل ويـرى آخــرون أن ا

الكهف" وذلك استناًدا إلى قوله تعالى "وما أدراك...".
واخلــلط واضح نــتـيــجـة الــسـرقـة فــهى تــقـول: "يــذكـر الـبــيـضــاوى" والـصــحـيح
(الــضــحـاك). كــمــا أنــهــا حتـيـل هـذا الــكالم األخــيــر لــلــبـيــضــاوى والــصــحـيح

الطبرى ص  122كما ورد عند الدكتور أحمد شمس. 
كل هذه اآلليات التى استخدمتها وطفاء حمادى إلخفاء سرقتها أدت بها إلى
جتـاهل الـكـثـيـر من الـتـفـســيـرات والـشـروح الـنـقـديـة الـتى وردت عـنـد الـدكـتـور
أحمـد شمـس. ولنـأخذ مـثـاًال على ذلـك فهى تـقول ص (110) إذ يخـلص هذا
سـرحيـة تنـتهى نـهاية حتـمل رؤية سـحورة لـكنـها فى هـذه ا ـدينـة ا الصـياد ا
قصـود بذلك ولـن جتد اإلجـابة إال بالـعودة إلى معـاصرة) ولك أن تـسأل مـا ا
ــعــاصــر) ـــصــرى ا ــســرح ا كـــتــاب الــدكــتــور أحـــمــد شــمس (األســـطــورة فى ا

ص 280.
يـبـقى أن نـشـير إلـى أن هذه الـسـطـور ال تـهدف إال إلـى رد األمانـة ألصـحـابـها
وكشف مالمح الزيف فى كثير من األعمال الفكرية التى تدعى األصالة. وما

ثل مجموعة من النماذج ولدينا غيرها الكثير. ورد من إشارات 

صفحة  143مأخوذة من ص 135.

صفحة  144مأخوذة من ص 136.
صفحة  145مأخوذة من ص 137 ص 138.

صفحة  146مأخوذة من ص 139 ص 140 ص 141.
صفحة  147مأخوذة من ص 142 ص 145.

صفحة  148مأخوذة من ص  149 ص 151.
صفحة  149مأخوذة من ص  151 ص 155 ص 156.

صفحة  150مأخوذة من ص 134.
ـقـارنات من هـذا الـبيـان يـتـضح التـلـخـيص الذى يـؤدى إلى جتـاهل كـثـير من ا
والــعالقــات الــفــنــيــة الـتـى يــكــشـفــهــا الــدكــتــور أحــمــد شــمس فى حــديــثه عن

سرحية وعالقتها بكتب التراث. ا
التقد والتأخير

تــلــجــأ أيــضــا إلى تــقــد فــقــرات مـن مــادة الــدكـتــور أحــمــد شــمـس وتــأخــيـر
ًـا وتأخيًرا فقرات. وقـد جعلـها ذلك تنـتقل ب الـصفحات  – أحيـانا  – تقد
ثـال فى صفحة (131) تبـدأ بنص فى محاولـة إلخفاء السـرقة فعـلى سبيل ا
مسرحى ورد ص 162عند الدكتور أحمـد شمس ثم تعقبه بفقرة وردت عنده

أيضا ص 160 وبعدها تأخذ فقرة منه ص 162.
النص البديل

وتلـجأ  – أحياًنـا - إلى االستـغناء عـن التفـسيـرات والشروح الـنقـدية الواردة فى
عـاصـر) بتـقد ـصـرى ا ـسرح ا كتـاب الـدكتـور أحـمد شـمس (األسـطورة فى ا
ــســرحى لــتــوفــيق احلــكــيم فـى مــحــاولــة إلخــفـاء فــقــرة أو فــقــرات من الــنص ا

السرقة.
ثال ال احلصر فى صفحة (132) تستغنى عما ورد فى كتاب فهى على سبيـل ا

الدكتور أحمد شمس الفقرة األولى وبداية الفقرة الثانية صفحة (163):
وكـذلك فى صـفـحة (133) تـسـتـبـدل مـا ورد فى كـتـاب الـدكـتـور أحمـد شـمس
ــســرحى وأيـًضــا صـفــحـة (137) تــسـتــبـدل بــالـنص صـفــحـة  (164)بــالـنص ا

سرحى ما ورد عند الدكتور أحمد شمس صفحة (175). ا
نقل اإلحاالت إلى ا

سـرحـيـات كان يـشـير – عنـدمـا تنـاول الـدكـتور أحـمـد شمـس مصـادر بـعض ا
ثال صفحة (157) يقول: أحياًنا  – إليها فى الهامش. فعلى سبيل ا

ـا جلأ أيًضـا إلى كتب ـؤلف مادته من الـنص القـرآنى فقط وإ "ولم يـأخذ ا
التـفسير الـتى أعانته كـثيًرا وكان مـنطقه فى تـسيير أحـداثه ما ذكره أحدهم
من أن ســلـيـمــان بـعـد أن حـج الـبـيت احلــرام "خـرج من مــكـة صـبــاًحـا فـوافى

صدر عن اجمللس األعلى لـلثقافة عام  1998 كتاب "التـراث أثره وتوظيفه فى
مـسـرح توفـيق احلـكـيم" لـ "وطـفـاء حـمادى هـاشم". الـكـتـاب يـتكـون من تـمـهـيد

وستة فصول.
ـبـنى ـبـاشـرة من ا ـتـأمل لـلـكـتـاب ال يـخـطئ مـن الوهـلـة األولـى االسـتفـادة ا وا
سرح العام لـدراسة الـدكتـور أحمـد شمس الـدين احلجـاجى "األسطـورة فى ا

صرية عام 1984. عارف ا عاصر" والتى صدرت عن دار ا صرى ا ا
ـبنى الـعام لـدراسة الـدكتـور أحمـد شمس لـقد اسـتفـادت وطـفاء حـمادى من ا
ـصـدر ـصـادر بـعـد أن دمـجت الــوظـيـفـة مـعـهـا. كــمـا أنـهـا دمـجت ا فـتـنــاولت ا
ـصــدر األسـطـورى. الـفـرعــونى والـيــونـانى فى مــصـدر واحـد أطــلـقت عــلـيه ا
: مـصـادر احلـكـايـة الـشـعـبـيـة ومـصادر ـصـدر الـشـعبـى إلى قـسمـ وقـسـمت ا

عتقدات الشعبية. ا
رأة وتوظـيفهـا لكن لم يتصف بـالعمق وهذا وأضافت بعـد ذلك فصال عن ا
هــو الــشــعـور األول الــذى يــصـلـك بـعــد أن تــقــلب الـصــفــحــات األولى وتــتـأمل
فهـرس الكتاب. لكنك بعـد أن تستغرق فى القراءة تـكتشف شيًئا آخر فكتاب
"التراث أثـره وتوظيـفه فى مسـرح توفيـق احلكيم". يـقوم علـى السرقـة والنهب

واإلغارة وتغيب صفة العلمية واألمانة فيه.
لقـد أغـارت وطـفاء حـمـادى على كـتـاب الـدكتـور أحـمد شـمس "األسـطورة فى
ـــصــرى ـــســـرح ا ـــعــاصـــر" وهـــو واحـــد من أهم مـــراجع ا ـــصـــرى ا ـــســرح ا ا
ــعـــاصــر. لــقــد عـــاد إلــيه الــبــاحـــثــون لالهــتـــداء به فى كــثــيـــر من دراســاتــهم ا
وجتاهـلت وطفاء حمادى هذه احلقيـقة لتنسبها لـنفسها دون أن يكتشف ذلك
ــصـدر . فـجـاء – مــعـظم – الـفــصل الـثــالث الــذى يـتــنـاول ا أحـد من الــبـاحـثــ

الدينى مسروًقا من كتاب الدكتور أحمد شمس.
ــكن أن نـقــول بـكل اطــمـئــنـان وثــقـة إن مــادة كـتـابــهـا من ص 129: ص 150 و
والــتى دارت حـول مـسـرحـيـتى "أهل الـكـهـف وسـلـيـمـان احلـكـيم" مـسـروقـة من
عاصر - الفصل الثالث مصادر دينية" صرى ا سرح ا كتاب "األسطورة فى ا

من ص  133 إلى ص 184.
باإلضافة إلى سرقتها فى الفصل الثانى (مصادر احلكاية الشعبية وتوظيفها
ـسـرحـية فى مـسرحـيـات احلـكـيم) مـا ورد من دراسـة الـدكـتور أحـمـد شـمس 
ــعـاصـر" من ـصـرى ا ـســرح ا "سـلـيــمـان احلـكــيم" فى كـتــابه "األسـطــورة فى ا

ص 273 إلى ص 287.
ولـكـنـهـا فى سـبـيل إخـفـاء سـرقتـهـا قـد جلـأت إلى مـجـمـوعـة من اآللـيـات التى
ـراجـع أحـيــاًنـا أخــرى واسـتــبـدال أدت بــهـا إلـى الـتــلـخــيص أحــيـانــا وتـشــويه ا

سرحى البديل. الشرح والتحليل بالنص ا
وسوف نقف عند هذه اآلليات بالتناول.

مخالفة الترتيب
تناول الدكـتور أحمد شـمس فى الفصل الثالث: مـصادر دينيـة مسرحية "أهل
الكـهف" أوًال ثم أعـقبـها بـدراسة مـسـرحيـة "سلـيمـان احلـكيم". وهـذا التـرتيب
ـنطـقـية فـمـسرحـية "أهل الـكـهف" ظهـرت عام 1933. أمـا "سـليـمان يـتـصف با

احلكيم" فقد ظهرت عام 1943.
ولـكى تخـفى وطـفاء سـرقتـها فـقـد بدأت بـتقـد مسـرحيـة "سـليـمان احلـكيم"
ــا يــؤكــد أن هــذه ــنــطــقى و لــتـــخــالف الــدكــتــور أحــمــد شــمس فـى تــنــاوله ا
الطـريقة آلية من آليات الـسرقة أنها فى تمهيـد هذا الفصل تقول عن توفيق
احلـكـيم "وقـد عـالـج قـصـة "أهل الـكـهف" و "سـلـيــمـان احلـكـيم" مـوظـًفـا األطـر
ـنطقى ولـكنها العـامة" فهى تـبدأ باحلـديث عن "أهل الكهف" حيـث الترتيب ا
فى بداية الفـصل تبدأ بتنـاول مسرحية "سـليمان احلكيـم" فى محاولة إلخفاء

سرقتها.
التلخيص

سـرحـيـة "سـلـيـمـان احلكـيم" من ص 129 إلى ص142 يـبـدو ذلك فى تـنـاولـهـا 
فـهى تـأخذ احلـديث عن مـصـادرهـا من كـتـاب الدكـتـور أحـمـد شمس ص156
وح تتـحدث عن احلدث تأخـذ مادتها من كـتاب الدكتـور أحمد شمس (من
ص  157إلى ص 173) ولــكــنــهـا تــلــجــأ إلى الــتــلـخــيص فــتــتــجــاهل كــثــيـرا من

التوضيحات والتفسيرات وتأخذ فقرات دون أخرى.
ـسروقة ليتضح وهذا بيان بالـصفحات التى تـمت فيها السرقـة والصفحات ا

التلخيص: 
صفحة  130مأخوذة من ص 157 ص 160.

صفحة  131مأخوذة من ص 160 ص 161 ص 162.
صفحة  132مأخوذة من ص 162 ص 163.

صفحة  133مأخوذة من ص 164.
صفحة  134مأخوذة من ص  169 ص 170 ص 172.

صفحة  135مأخوذة من ص 162 ص 165 ص  172 ص 173.

صفحة  136مأخوذة من ص 167 ص  168 ص  169ص  165.
صفحة  137مأخوذة من ص 159ص  175 ص 182.

صفحة  138مأخوذة من ص 177 ص 178 ص 181.
صفحة  139مأخوذة من ص 179 ص 181.

وكــذلـك فى مــســرحـــيــة "أهل الـــكــهف" من ص 142 إلى ص 154 فــهى تــأخــذ
احلـديث عن مـصـادرهـا من كـتـاب الـدكـتـور أحـمـد شـمس ص 134 ص 135
وح تـتـحدث عن احلـدث تأخـذ مادتـها من كـتاب الـدكتـور أحمـد شمس من

ص  136إلى ص 156.
ـسروقة ليتضح وهذا بيان بالـصفحات التى تـمت فيها السرقـة والصفحات ا

التلخيص:
صفحة  142مأخوذة من ص 134.

آليات السرقة فى كتاب:

توفيق احلكيم

 أغارت الكاتبة على كتاب األسطورة
سرح لدرجة السرقة الواضحة فى ا
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ـنــظـور مــكـونــا من وحــدة واحـدة فــقط لـكن اخلــبـرة > يــكــون بـنــاء ا
والـثقافة العالية تقـود إلى تنوع عملية اإلبصـار برؤية أشكال مختلفة

بإدراكات متعددة.

سرحي جريدة كل ا

29 من  سبتمبر 2008 العدد 64

نــوعـــهــا وأحـــسب أن مــســـتــوى الـــعــرض يـــرقى به
زيد هرجـان. ونعد جـمهورنـا با للمـنافسـة داخل ا
من الـنـجـاح مسـتـقـبالً ألنـنـا مـسـرح موجـه لألسرة

وليس للطفل فقط.
حـمـدى أبـو الـعال مـخـرج عـرض (سـاعـة صـفا فى
ــصـــطــفـى) الــذى يـــشــارك بـه الــقـــومى فى مـــدح ا
رمـــضــــان يـــرفض أن يــــتـــخــــذ جـــمــــهـــور الــــقـــاهـــرة
ــســرح فى ــدى إقـــبــال الـــنــاس عــلـى ا كــمــقـــيــاس 
رمــضــان فــنـحـن لم نــقـتــصــر فى عــروضــنـا داخل
ـسـرح الـقـومى بل ذهـبـنـا بـعـرضـنـا لـلدلـتـا حـيث ا
عــــرضـــنـــا فى بـــلــــبـــيس والـــزقـــازيـق والـــعـــاشـــر من
رمضان ومن خالل ذلك رأيـنا مدى إقـبال الناس
سرح واشتـياقهم إليه. وأى فى احملافظات عـلى ا
عرض يـقدم هنـاك يجد من الـناس التـفافاً حوله
حتى حـ قـدمنـا عرضـنا فى مـسـتشـفى العـجوزة
فــــوجـــــئـــــنــــا بـ 100 مـــــريـض يــــتـــــركـــــون أســـــرَّتـــــهم
ويحـضرون الـعرض وال تـتخيـل مدى سعـادتهم به

ومدى اغتباطنا بهذه السعادة!

ـقدمـة فى رمـضان ـسـرحيـات ا هل يـشتـرط فى ا
ـــســـرح تـــقــد أن تـــكـــون ديـــنــيـــة أال يـــســـتــطـــيع ا
مـســرحـيــات اجـتـمــاعـيــة أو سـيــاسـيـة خـالل شـهـر

رمضان أسوة بالتليفزيون?
شريف عـبد الـلطيف يـقول: ال تـوجد هـناك دراما
رمضانية وغير رمضانية لكن هناك دراما فقط
لــكن مــشـكــلــة رمـضــان أن وقـتـه ضـيق بــطــبـعه وال
ـا يفـوق طـاقته ونـطلب ـسرح  ينـبـغى أن نحـمل ا
منه أن يسعى الجـتذاب اجلمهور فى هذا الشهر

فهذا عمل يفوق طاقته.
هـشــام جـمــعــة يـقــول: رمـضــان ال يـشــتـرط تــقـد
ـكن تــقـد عـروض إنــسـانـيـة عـروض ديـنــيـة بل 
واجـتـماعـيـة بـشـرط أن تـراعى جو الـشـهـر الـكر
وعــــاداته وتــــقـــالــــيـــده فـال يـــجــــوز تـــقــــد عـــرض

«روايح» مثالً فى شهر رمضان.
ويـرفض حــمـدى أبــو الـعال تــصــنـيف عــرضه عـلى
أنه عـرض رمـضـانى ويـقـول: لـقد اخـتـرت طـريـقاً
مـعـينـاً منـذ فـترة وهـو تقـد عروض تـلـيق بجـميع
ـناسـبـات الـديـنيـة مـثل هـذا العـرض الـذى يـزخر ا
باألذكار واإلنشـاد الدينى لكنه يصلح لعرضه فى
جــمــيع أوقــات الــعــام وبــعــد رمــضــان ســيــســتــكــمل
الــــعــــرض جــــوالته فـى احملــــافــــظــــات اخملــــتــــلــــفــــة.

فالعرض لم ينتج من أجل رمضان فقط.
مـــحــمــد نـــور يــقـــول: عــروض الــعـــرائس لم تـــنــجح
بــســبب ارتــبــاطــهــا بــطــقــوس شــهــر رمـضــان لــكن
بـسـبب اجملـهـود الـذى بـذلنـاه فـيـهـا وتـركـيـزنـا على
مسرح يـقدم لألسرة ودليلى على ذلك أنه عرض
(الـليـلة الـكبـيرة) الـذى انتهـى عرضه قـبل رمضان
بـيـوم واحـد بــاألسـكـنـدريــة وشـهـد جنـاحــاً مـنـقـطع
الـنـظـيـر فـقـد رفــعت جـمـيع حـفالته الفـتـة (كـامل
الـعـدد) وبـلغ اإليـراد الـيـومى لـلحـفل 3000 جـنيه
رغم أن تـذكـرة العـرض ال تـزيد عن 10 جنـيـهات
وقـد كنـا سعـداء باجلـمهـور الذى حـضر الـعروض
وأعــاد إلــيــنـــا ذكــرى جــمــهــور األوبــرا فــقــد كــانــوا
يــشـبــهــونـهـم تـمــامــاً بـســلــوكـهـم وتـصــرفــاتـهم وذوق

سرح! مالبسهم الرفيع واحتفائهم با

ـسارح فى مع بـدايـة شهـر رمـضان رفـعت معـظم ا
مصر الفتة (مـرفوع مؤقتاً من اخلـدمة) انطفأت
ـــســــارح لــــتـــضـىء فى أمــــاكن أخــــرى مـــثل أنــــوار ا
ــنــتــشـرة مــحــكى الــقــلــعــة واخلــيــام الــرمــضــانــيــة ا
ــــة كـــالــــســـيــــدة زيـــنب بــــأحـــيــــاء الـــقــــاهـــرة الــــقـــد
والــفـسـطــاط.. لـكـنــهـا تـظــاهـرات بال درامـا كــلـهـا
مــخــصــصــة لـــلــنــدوات واإلنــشــاد الـــديــنى والــذكــر
سـرح قـد صـار محـرمـاً فى هذا والـغنـاء.. وكـأن ا
ـســرح الــســاحــة خــالــيـة الــشــهــر. فى حــ تــرك ا
ـسـلــسالت رمـضـان الــتى اسـتـقــطـبت اجلــمـاهـيـر
حـــــتى تـــــعــــودوا أنـه ال درامــــا فـى رمــــضـــــان ســــوى

الفيديو!
ــســـرح الــقــومـى مــســرحـــيــة لـــشــهــر وحــيث قـــدم ا
رمــضـان اخـتـار مــسـرحـيــة (سـاعـة صــفـا فى مـدح
ــــســـرح فى ــــصـــطــــفى) فــــهل لــــزامـــا أن يــــقـــدم ا ا
رمـضـان - إذ قـدم - مـسـرحيـات ديـنـيـة مع الـعلم
ــسـرحــيـتـ األخــرتـ الــلـتــ تـعـرضــان عـلى أن ا
مـــســــرح الـــدولـــة بــــدأ عـــرضــــهـــمــــا قـــبـل رمـــضـــان

واستمرا خالله.
سرح الـقومى يقول: شريـف عبد اللـطيف مديـر ا
العـروض تـنتج مـن أجل جمـهـور يأتى لـيـشاهـدها
وأعتقد أن النـاس فى رمضان لن تستطيع متابعة
ــســرح وهـذا طــبــيــعى ألن الـنــاس بــعـد عـروض ا
اإلفـطار تـميل لـلجـلوس فى مـنازلـهم ليـرتاحوا من
عـنــاء الـيـوم ويــؤدوا صـلــوات الـتــراويح والـتــهـجـد
ويـتـابعـوا مـسلـسالت وبرامـج التـليـفـزيون ولـو كان
هـنـاك إقـبال جـمـاهـيـرى أكـثـر فى رمـضـان لزادت
الـعــروض عــمـا هى عــلــيه فى هــذا الـشــهــر ولـكن
ـــا بــعــد االحــتـــفــالــيــة ــســرح  األصح أن يــنــتـــظــر ا
ـعــتـادة الــرمـضــانـيــة حــتى يـعــود لـيــقـدم عــروضه ا

طوال العام.
يشـاركه الـرأى هـشام جـمعـة مـدير مـسـرح السالم
ويـــقـــول: مـــعـــظـم الـــنـــاس مـــرتـــبـــطـــة فى رمـــضـــان
ـنازلهم أو بـزيارة أقاربـهم وتبادل الـدعوات على
سرح الدولة وجودة حالياً  اإلفطار والعروض ا
تــكـفى حــجم ارتــيــاد الــنـاس ولــيس مــعــنى كالمى
ـــســـرحـى خالل شـــهـــر ــــنع الـــنــــشـــاط ا هـــذا أن 
سـلـسالت الشـديـد ولكن رمضـان اكـتفـاءً بـزخم ا
ال يــعــقل أن تــعـــمل مــســارح الــدولــة كــلــهــا والــبــالغ
عددها 8 مسارح خالل هذا الـشهر لكنه بعضها
يـعـمـل والـبـعض اآلخـر يـنـتــهـز فـرصـة هـذا الـشـهـر
فى إجراء الصيانـة الدورية للمسارح واالستعداد
ــســرح الــتــجــريــبى الــذى ســيــبــدأ بــعــد ــهــرجــان ا

رمضان مباشرة.

مــحـمـد نــور مـديـر مــسـرح الـعــرائس يـقـول: لــديـنـا
نـــشـــاط مــكـــثف خـالل هــذا الـــشـــهـــر ألنــنـــا نـــقــدم
عــروضــنــا فى ثالثـــة أمــاكن هى مــتــحف مــحــمــود
مخـتـار وصنـدوق الـتنـمـية الـثـقافـيـة ومركـز طـلعت
حـــرب وهـــذا مـن شـــأنه حتـــمـــيـــلـــنــا بـــعـبء كـــبـــيــر
الضطرارنا لفك ديـكوراتنا ونقـلها من مكان آلخر
ـنا يومـياً لـكـننـا سعـداء بـالتـجـربة وسـعداء بـتـقد
حلــــفــــلــــتــــ أو ثالث حــــفالت يــــومــــيــــاً فى أمــــاكن
مخـتـلـفـة وبـاإلقـبـال اجلـمـاهـيرى الـذى حتـظى به

عروضنا.
سرح ويقول إن هذا النـجاح نتاج ورشة مـعقودة 
الـــعــرائس مـــنــذ أكـــتــوبــر 2007 لــلــبـــحث وتــقــد
جتــــارب جـــــديــــدة وقــــد تـــــكــــلـــــلت هـــــذه اجلــــهــــود
ــــهـــرجـــان بـــاشــــتـــراكـــنــــا بـــعـــرض لــــلـــعــــرائس فى ا
الـــتـــجــــريـــبى الــــقـــادم فى ســــابـــقـــة هـى األولى من

اضى بحديقة األزهر بحفل موسيقى كبير. ورد الثقافى اختتمت برنامجها الرمضانى «حى» مساء اخلميس ا > مؤسسة ا
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هشام جمعة

شريف عبد اللطيف:
 لن نستطيع 

جذب اجلمهور 
فى الشهر الكر

هشام جمعة:
نستغل الفرصة
إلجراء الصيانة
واالستعداد
للتجريبى

نشاط مكثف

مثل واإلدراك احلسى فى مفهوم ابن سينا(3)  تدريب ا

> إن الـتغيـرات التى حتدث فى أطـوارها هى االختـالل فى زوايا الرؤية
اعـتمادا على زوايا اإلسقاط الضوئى ضمن احمليط الذى تتواجد فيه

الكتلة.

> مسرح عنيزة بالسعودية يستعد حالياً لتقد مسرحية «قم. طس» على مسرح التربية والتعليم من إخراج محمد أحمد الدهش.

سرحي جريدة كل ا
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بــــإشــــراف الــــفــــنــــان ســــامى طـه وكــــذا مــــحـــاوالت
ــرحـوم مـنــصـور مـحــمـد تــلـمـيــذ نـبـيـل مـنـيب إلى ا
ى لتدريب جانب مـنهج الفـنان كـرم مطاوع األكـاد
ــمـثل ـمــثل وكــذا مــجـمــوعــات أسـاتــذة حــرفـيــة ا ا
ــســرحـيــة. وفى األردن ــعــهــد الــعــالى لــلــفــنــون ا بـا
مثل من بيـانات مسرح ـكن رصد منهج تـدريب ا
الـفــوانــيس بـإشــراف الـفــنــان نـادر عــمـران وعــامـر
مـــاضى ومـــنـــهج مـــســرح اجلـــوقـــة لـــلــفـــنـــان خـــالــد
ؤسسـة نور احلس الـطريفى ودورات التـدريب 
بـإشراف الفـنانة لـينا الـتل وتدريـبات الفـنان ناجح
مــحــمــود والــفــنــانــ مــحــمــد الــصــمــادى وحــســ
اخلطيب إلى جانب دورات الـتدريب التى تعقدها
رابــطــة الــفــنــانــ األردنــيــ الــتى طــبــقــهــا اخملــرج
مـحـمــد الـضـمـور فـى مـسـرحـيـة "شــاطئ الـزيـتـون"
وتـدريـبــات مـخـتـبــر الـرحـالـة األردنى الــتى يـتـوالهـا
عــبــد احلــكــيم حــرب إلى جــانب اجــتــهـادات قــسم
ـسرح بـجـامعـة الـيرمـوك بـقيـادة د. عـونى كرومى ا
ومنور ربيعات ومحمد خير ومحمد يوسف ومخلد
الــــزيــــودى الــــذى يــــتــــولـى تــــدريب مــــنــــهج احلــــركــــة
ــســرحــيــة ثـم هــنــاك مــنــهـج تــدريب فــرقــة مــوال ا
لــلـفـنـان غــنـام غـنـام أمــا فى سـوريـا فــيـمـكن رصـد
ـسرح القومى محاوالت الـفنان جـهاد سعـد مدير ا
السـورى وظهـرت إبـداعات الـناقـد الـدكتـور رياض
ا وجـسد تـطور فى تـدريب ا عـصمت ومـنهـجه ا
ــمـــثل ثم اجـــتـــهــادات الـــفــنـــان فــائـق عــرقـــســوس ا
ـطاط وفراس ويـوسف أبو حال صـاحب اجلسد ا
ـعـهـد الـعــالى لـلـفـنـون بـهـنـسـى وتـدريـبـات شـبــاب ا
ـــرحـــوم فــواز ـــســـرحــيـــة بـــســـوريــا الـــتـى قــادهـــا ا ا
الـسـاجـر ومن بــعـد تـوالهـا د. تـامــر الـعـربـيـد. وفى
كن رصد مـحاوالت وأبحاث الـفنان قاسم بـغداد 
محـمد ومنـهج الفنـان سامى عبـد احلميـد للتـعبير
اجلـــســدى الــذى درسـه فى لــنـــدن وكــذا إبــداعــات
ـسـرح فى الـعـراق مــنـهـا مـحـاوالت الـفـنـان شـبـاب ا
عـــــزيـــــز خـــــيـــــون وزمـالئه. وفـى اإلمـــــارات تـــــعـــــقــــد
ـمـثل بـرعـايـة الـدورات الـتـدريـبـيـة لـتـدريب جـسـد ا
ــســـرح هـــنــاك حـــيـــنــمـــا يـــدعــون مـــســـئــولـى قــسـم ا
اخلـبـراء فى هـذا الـتـخـصص ومـثال ذلـك دعوتـهم
ـــنـــصف الـــســـويــسـى. وفى قـــطـــر يــزداد لــلـــفـــنـــان ا
االهـتمـام بـهـذه الـتـدريـبـات عـلى الـسـاحـة الـنـظـرية
ـــدرسـى وفى الــــفـــرق ـــســــرح ا فى األنــــديـــة وفـى ا
ـسـرحـيـة مـنـهـا مـحـاوالت الـفـنـان حـمـد الــقـطـريـة ا

الرميحى وزمالئه.
أمـا فـى الـكـويت فـنالحظ مـحـاوالت حـسـ مـسـلم
واهـتـمـامـات دخـيل الـدخـيل والـفـنـان فؤاد الـشـطى
ـــنـــصــور وفى ـــســـرح الــكـــويــتـى ومــحـــمــد ا وفــرق ا
الـــبـــحـــرين: هـــنـــاك اهـــتـــمـــام فـــرقـــة أوال ومـــســـرح
الـصـوارى ومخـتـبر مـديـنة عـيسـى بقـيادة عـبـد الله
السـعداوى ثم اجـتهـادات جـمعـان الرويـعى ومحـمد
ـــــمـــــثل الـــــنـــــاقـــــد يـــــوسف احلـــــداد وأبـــــحـــــاث فـن ا
احلــــمـــدان ود. إبـــراهـــيـم غـــلـــوم وكـــتــــابه "تـــدريب
ـســرح الـيــمـنى ـمــثل". وفى الــيـمن يــهـتـم شـبــاب ا ا
كن مالحظة اهتمام مثل. وفى عمان  بتدريب ا
شـبـاب األنديـة مـثل الـنـادى األهلى وفـرق الـشـباب
عـلى الساحة العـمانية. وفى السـودان يهتم الفنان
ــدرس بــاجلــامــعـــة وصــاحب مــنــهج عــادل حـــربى ا
ــــمـــثـل بـــاســــتـــغـالل الـــطــــقــــوس احملـــلــــيـــة تــــدريب ا
الـســودانـيـة هــذا إلى جـانب  اجـتــهـادات األسـاتـذة
عـبـد احلكـيم الـطـاهـر والـسـنى دفع الـله وغـيـرهـما
ـسـرح. عـلى الــسـاحـة الــسـودانـيــة وأسـاتـذة قــسم ا
أمــــا فـى الــــســــعــــوديــــة فــــيــــمــــكن رصــــد احملــــاوالت
اخمللصة الدءوبة للجمـعية العربية للثقافة والفنون
ـمــلـكـة والــتى بـرز ــنـتــشـرة فى أرجــاء ا وفـروعــهـا ا
ـسـرحــيـة والـتى شـارك ـهــرجـانـات ا إنـتـاجــهـا فى ا
ـسرحى الـعربى أحـد جنومـها فى عـرض اخملتـبر ا
ـسـرحى الـعـربى األول بـالـقـاهـرة وهـو فى مـلـتـقى ا

الفنان السعودى راشد الشمرانى.

ـمـكن أن نـسـتـفـيـد بـتـفـسـيـرات ابن سـيـنـا فى من ا
شــــرحه لــــعـالقــــة احلــــواس الــــظــــاهــــرة بــــاحلـــواس
الــبـاطــنـة وهــو تــفـســيـر من احملــتــمل أن يـفــيـد فى
االرتـكـاز عـلـيه فى بـعض الــتـطـبـيـقـات الـتى نـبـحث
عـنهـا والـتى قـد تـسـاعـد فى العـثـور عـلى تـدريـبات
ـكن االســتـفـادة من ــمـثل.. هـذا إلـى جـانب أنه  ا
تــفــســيــرات ابـن ســيــنــا وغــيــره مـن فالســفــتــنــا فى
عالقـة الــروح والـنـفـس والـبـدن بــاعـتـبــارهـا أجـهـزة
داخـلـيـة وخـارجـيـة لإلنـسـان حسـب تـفسـيـره. وهى
كـذلك بـالـنـسـبـة لـلـمـمـثل.. حـيث إن تـفـسـيـره لـتـلك
الــعالقـــات ان مــزيــجـــا من تــفـــســيــرات الـــفالســفــة

اليوناني وفالسفة األسكندرية وجالينوس.
ـــــمـــــثـل قــــد ـــــا ال شـك فـــــيه أن مـــــنـــــظـــــرى فن ا
اســتـفــادوا من الـتــفـســيـر الـفــلـســفى لـعـالقـة الـروح
والـذهن والـنـفس والـبدن كـمـا الحـظـنا وهـنـا يـعود
ســتـــانــسالفـــســكى لـــيــؤكــد "الـــرابــطــة بـــ اجلــسم
والـروح رابـطـة ال تــنـقـصم وحـيـاة أحـدهـمـا مـصـدر

حلياة األخرى".
وكل عـمـل جـســمــانى.. يـصــدر عن شــعــور داخـلى
وبالتـالى فإن لكل دور جـانب متـشابكـ أحدهما
داخـــلى واآلخــر خـــارجى واشــتـــراكــهــمـــا فى هــدف
يقربهما من بـعضهما البعض ويقوى الروابط التى

تربط بينهما.
ـمـثل وفــيـمـا سـبـق مـا يـؤكـد اهــتـمـام مـنــظّـرى فن ا
وارتـكـازهم عـلى الـتـفـسـيـر الـفـلـسفـى لعـالقة عـالم
الـذهن والـنــفس واجلـسـد حلــدوث االنـفـعـال الـذى
هـو نتيجة الـعالقة التى أوردها سـتانسالفسكى –
فى الـفقـرة السـابقة  – وقـد يكون االنـفعال نـتيجة
رد فــعل إمــا داخــلى  – كــمــا ورد ســابــقًـا  – أو رد
فــعل خــارجى.. وقــد أورد أرسـطــو كــيـفــيــة حـدوث
االنفـعـال فى احلس الـبـاطنى  –حـسب نـظـريته –
فــقـــدر أنه نــاجت عن وصــول االنـــفــعــاالت احلــســيــة
ــوجـودة فى أعــضــاء احلس الـظــاهـرة إلى عــضـو ا
احلس الــبــاطـن. وأن انــفــعــال احلس الــظــاهــر من

اخلارج وانفعال احلس الباطن من الداخل.
وقـد علق أحـد اآلراء عـلى وجهـة نـظر أرسـطو فى
تــفـسـيـر االنــفـعـال بـأنــهـا تـقـتــرب بـعض الـشىء من
رأى عـلـمـاء الـنــفس احملـدثـ الـذين يــسـلـمـون بـأن
ـــــكن اإلحـــــســـــاســـــات تـــــتـــــرك آثـــــارا فـى الـــــبـــــدن 
اسـتـعـادتــهـا فى عـمـلــيـة الـتـذكـر والــتـخـيل غـيـر أن
علماء النـفس احملدث يذهبون إلى أن هذه اآلثار
حتفظ فى اجلهاز العصبى ال فى أعضاء احلس.
ويــرى ابن سـيــنـا أن انــفــعـال احلــواس الـظــاهـرة ال
يـنـتـهـى عـنـد أعـضـاء هـذه احلـواس بل يـسـتـمـر فى
األعــضــاء احلــســيــة حـتـى يـصـل إلى الــدمـاغ حــيث
تـوجد مـراكـز احلـواس الـبـاطـنة فـيـحـدث االنـفـعال
احلـسى الـبـاطـنـى اخلـاص بـهـا وبـذا يـرى الـبـعض
أن تـفـسيـر ابن سـيـنـا أقـرب إلى وجـهـة نـظـر الـعلم

احلديث من أرسطو.
ويــــذهب ابن ســــيــــنــــا إلى أن انــــفــــعــــاالت احلـــواس
الــــــظــــــاهــــــرة تـــــــصل أوالً فـى الــــــدمــــــاغ إلـى احلس
ــــشــــتــــرك ويــــعــــرفـه بــــأنه: قـــــوة مــــرتــــبــــة فى أول ا
ـقـدم من الــدمـاغ تـقــبل بـذاتـهــا جـمـيع الــتـجـويـف ا
ـــنــطــبـــعــة فى احلـــواس اخلــمس. ويــؤدى الــصــور ا
ــشــتـرك إلـى قـوة أخــرى هى اخلــيـال أو الــتـخــيل ا
ــــا فــــيه مـن صـــور ــــصــــورة ويــــصــــبح اخلــــيــــال  ا
تخيلة احملسوسات اخملزونة مصدرًا لالنفعاالت ا

والوهمية.
والتخيل عند ابن سينا ال يختلف معناه مع تعريف
الــعـلم احلــديث له فــقــد أورد أحــد اآلراء أن ولـيم
جــيـمس عــرف الـتــخـيل بــأنه الـقــوة الـتى تــسـتــعـيـد
ــاضـيــة ويـقـول: إن ــاذج أو صـور اإلحـســاسـات ا
هـناك وظـيفـت لـلتـخيل إحـداهمـا مجـرد استـعادة
اإلحـــــســــاســـــات كـــــمــــا كـــــانت فـى األصل ويـــــســــمى
ستعيـد) والثانية جمع عناصر متباينة بالتخيل (ا
من إحساسات مختلـفة لتأليف مجموعات جديدة
ـبتكـر" (بكسـر الكاف). وهو مـا نسـميه بالـتخيل "ا

وهنا قد يكمن االختالف.
وبـعـد هـذا االسـتـعـراض الـسريـع.. لـتـفسـيـرات ابن
سـيـنـا لـعالقـة أجـهـزة اإلنـسـان الـداخـليـة بـأجـهـزته
اخلارجية  –التى كانت آخر محطات الوصول فى

رحلة البحث عن عالقة النفس باجلسد.
أمثلة عربية فى محاوالت التجريب
مثل العربى سرحى لالهتمام بجسد ا ا
ال شك أن هــنــاك مــحـاوالت جــادة وطــمـوحـه عـلى
ــســرح الــســاحـــة الــعــربـــيــة نــذكـــر مــنــهـــا بــيــانـــات ا
االحـتـفالى واهـتـمـامه بـاجلسـد ودلـيل ذلك اإلنـتاج
ـسـرح على الـتعـبـيـرى الزاخـر فى عـروض شـباب ا
غربى د. الـساحة هذا إلى جـانب أبحاث النـاقد ا
ـنـظـر االحـتـفـالى عـبـد عـبـد الـرحــمن بن زيـدان وا
الـــكــر بـــرشــيـــد ومــحـــاوالت الــطـــيب الــصـــديــقى
ـكن مالحـظة اجلادة وعـلى الـساحـة اجلـزائـرية 
ـسرح اجلـزائرى طمـوحات فـرقة الـبـحر وشـباب ا
ـرحــوم عـبــد الـقـادر ومــحـاوالت كل من بــوكـروح وا

علولة.
وفى تــونس مالحــظــة عـــنــاق الــفن الــتــشــكــيــلى مع
الـفن الــتـعـبــيـرى فى إبـداع احلــبـيب شـبــيل وفـنـانى
الـســاحـة الـتــونـسـيــة مـثل الـفــاضل اجلـغــايـبى وعـز
ـــنـــجى بن ـــنـــصف الـــســـويـــسى وا الـــدين قـــنـــون وا
ــسـرحى إبــراهـيـم إلى جــانب شــبـاب الــتــنــشــيط ا
ــنــتــشــرين فى أرجــاء تــونس كــمــا يــقــول الــفــنــان ا
ــعـــهــد إكــرام عـــزوز إضـــافــة إلى جـــهـــود شــبـــاب ا
سرحية أمثال عبد القادر منصور العالى للفنون ا
ــصــمــودى ثـم هــنــاك احملـاوالت والــفــنــانــة يــسـر ا
ــمــثل لــلـنــاقــد الــتــونـسى اجلــادة فى أبــحــاث فن ا
مـنــهـا بــحث بـعــنـوان الـتــحـلــيل الـعالمــاتى لـفن أداء
ـسـرحى وكـذلك أبـحـاث خـبـرة الـشـيبـانى ـمـثل ا ا
وغـيــرهــمــا. أمـا عــلى الــســاحــة الـلــيــبــيـة فــنالحظ
طمـوحات اخملرج مـحمد الـعالجى وصادق شـاكير
والفنـان خليل العـريبى نقـيب الفنانـ ببنى غازى
ـسـرح بــكـلـيــة الـفـنــون بـطـرابـلـس بـقـيـادة وشــبـاب ا
ـســرحـيـ فى بـنـغـازى الــنـاقـد مـحـمــد الـتـهـامى وا
ــثـال ال احلـصــر الـفـنـان نــذكـر مـنــهم عـلى ســبـيل ا
عـلـى الـفالح وفى مـصــر تـبـرز مـحــاوالت الـدكـتـور
ـمــثل وشـبـاب الـفـرق نـبـيـل مـنـيب لـتــدريب جـسـد ا
سـرح الهـناجـر بتشـجيع د. هـدى وصفى احلـرة 
ـســرح بـالــثـقــافــة اجلـمــاهـيــريـة ثم شـبــاب نــوادى ا

 هناك محاوالت
عربية جادة لالهتمام
مثل وعلينا بجسد ا
إعادة قراءتها

ضد التعصب
إن أحـد أهم األسـبـاب األسـاسـيـة فى الـتـدهـور الـذى
يــعـيــشه الـعـالـم الـذى مـازلــنـا نـطــلق عـلــيه الـثـالث
وأحـيـانًا الـعـاشـر أو األسـود هو هـذا الـتـعـصب الذى
ـثقفـة فى اجملتمع يسعى إلى قـمع وذبح الطلـيعة ا
التى هى - كما يقول جابر عصفور فى كتابه بعنوان
دنى قال نفسه - خط الـدفاع األول عن اجملتمع ا ا
ا وقيمه احملدثـة والهدف هو تـقويض هذا اخلط 
ـدنـيـة ومـؤسـسـات ـهـد إلسـقـاط مـشـروع الـدولـة ا
ـدنى عــلى الـسـواء وذلك هــدف سـيـاسى اجملـتــمع ا
بالدرجة األولى حتى لو تخفى حتت شعارات دينية

وأقنعة تبريرات اعتقادية.
ويـطــرح جـابـر عـصــفـور عـدة تـسـاؤالت أهــمـهـا كـيف
ـثـقف أن يـعـالج قـضـايـاه بشـكل آمـن وكل ما ـكن 
ـكـن ألسـتاذ حـوله مـهـدد بـقـمع الـتـعـصب? وكـيف 
جــامــعى أو لـنــاقــد أدبى أو غــيـره أن يــعـمـل بـحــريـة
ونـيران الـتـعصب تـنـدلع من حـوله وتهـدد بـحرق كل
ـكن ـدنـى? كـيـف  مــا يــرتــبط به من قــيم الــعــلم ا
ـارس إبـداعه وهــو يـشـعـر أن احلـضـور لـلــمـبـدع أن 

اإلبداعى نفسه مهدد باالستئصال?!
إنه ال سبيل إلى ازدهار الـفكر إال بتـحرير العقل من
كـل الــقــيــود وال ســبــيل إلى إبــداع حــقــيــقى ونــحن
نفرض عليه الـرقابة أو نروعه بالـتعصب الذى يحل

محل التسامح.
ويرى جابر عـصفور أن اخلطـوة األولى فى التأصيل
حلرية الكتابة هى محاولة الكشف عن نقائص هذه
تـمـثلـة فى طـبائع احلـرية ومـواجـهتـهـا خصـوصًـا ا
ــكن أن تــؤدى إلــيـه من تــقــهــقـر االســتــبــداد ومــا 
لإلبداع ولـلحـرية وهـو فى هذا يـربط ب الـتعصب
والقـمع حـيث إن التـعصب هـو الـعلـة األولى للـقمع
ووجهه األول خاصة ح يتنـكر العقل حلرية غيره
فـى االجـتــهـاد مــعـتــبـرًا أن حــقه هــو احلق الـوحــيـد
طلق الذى ال يقبل فيه مناقشة وذلك على نحو وا
يــقــضى إلى إلــغـاء وجــود اآلخــر بـواســطــة فـعل من
أفــعـال الــعــنـف الـذى يــســتــأصـل حـضــور اخملــتــلف
مــعـنـويًــا أو مـاديًـا ويــرى عـصــفـور أن الـتــعـصب هـو
الــوجه اآلخـر لـألصـولــيـة بـنــفى أى حــضـور مــغـايـر
ينتهى إلى عنف يبدأ باللغة وال ينتهى إال بالقنبلة
ـارس القمع عـلى من يخـالفه وهو فى تـعصب  فا
هــذا يــشــبـه داء الــكــلـب الــذى يــســرى فـى صــاحــبه
وذجًا فيصيبه باجلنون تمـامًا وقد شهدنا مؤخرًا 
ـاذج لـهــذا الـنــوع من اجلـنــون الـكــلـبى ومن قــبـلـه 
الــذى يــريــد صــاحــبه مــصــادرة كــتب مــتــخــصــصــة
ـتـخـصصـ تـدعـو إلى تـكـر روادنا وكـأنـهـا تـدعو
ـــيـــادين واآلثــار إلى الـــكــفـــر واإلحلـــاد وتــفـــجـــيــر ا
طـارات ومـؤسسـات الدولـة واالنـقالب علـيهـا وقد وا
ــصــادرة لــوثــة عــقــلــيــة جملــرد أن أصــابت صــاحب ا
ــا لـديه من ضــاعت فـرصــته فى الــبـيع والــتـســويق 

مخزون مسروق.
ــثــقف فى هـــذا الــواقع - كــمــا قــال طه ــلـك ا وال 
ــسك بــقـلــمه الـذى بـه يـدافع عن حــسـ - إال أن 
الوجـود والكرامـة ضد كل أنـواع الفـساد الـذى يحيل

حياتنا إلى ما هى عليه.
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ونودراما.. جنم ا
 فشل مع «لوريل»

الـنـاحـيـة الـشــكـلـيـة فـقط ولم يـحـاول أن
يـتـعـمق فى الـشـخـصـيـة ويـبـرز مالمـحـهـا
الــــنـــفــــســـيــــة ولم يــــحـــاول إظــــهــــار كـــيف
اســــــتـــــطــــــاع لــــــوريل االحــــــتـــــفــــــاظ بـــــروح
الـكــومـيــديـا واحلــضـور الــذى تـمــيـزت به
حيـاته الفـنيـة رغم ما واجـهه من مشاكل

فى حياته العادية.
وهـنا يـطرح الـناقـد عدة احـتمـاالت لهذا
الـــــــفــــــــشل الـــــــذى الحـق كـــــــنــــــــجـــــــرام فى
مـسـرحـيـته.. أوالً يسـتـبـعـد النـاقـد تـمـاما
أن يـكـون سبب الـفـشل هو الـتـقاعس من
جـانب كـنـجـرام.. فقـد بـذل جـهـداً كـبـيراً

ـعلومـات التى يفـترض أنها التـفاصيل وا
تثرى العرض وتزيده قوة.

لـكن بـعـد أن شـاهـد الـعـرض كـان مـصـراً
عـــــلـى رأيه وهــــــو أن كـــــنـــــجـــــرام لـم يـــــكن
مــــوفــــقـــــاً وخلص هــــذا الـــــرأى بــــعــــبــــارة
ــاً لــلـغــايـة طـريــفــة قـال فــيــهـا: «كــان كـر
وهــو يــكـتـب الــشـيـك.. لـكــنـه لم يــسـتــطع

صرفه خالل العرض».
ويسـوق الناقـد حيـثيات هـذا احلكم على
كنجـرام فيقول إنه ال يشك فى إخالصه
ـتـفـردة لـكـنه وحــمـاسه لـتـلك الـتـجــربـة ا
وجـد أنه يـركز عـلى شـخـصـيـة لوريل من

وهـــو يــــثق فـى قـــدراته. أمــــا االحـــتــــمـــال
الــثــانى وهــو أن الـــعــرض كــان فى لــيــلــته
األولـى وبــــحـــــاجـــــة إلى بـــــعـض الــــضـــــبط
وتـالفى نـقـاط الـقـصـور فهـو سـبـب يراه
مــقــنــعــاً ولــكن إلى درجــة مــحــدودة. ومع
اســتـمــرار الـعــرض قــد يـتم تـالقى بـعض
نــقـاط الــضــعف فــيه لــكن هــنــاك بـعض
نــقـاط الــضـعـف األخـرى ســوف تــسـتــمـر

ألنها عيوب جوهرية.
يـعـود الـنـاقـد فـيـؤكـد عـلى أن 75 دقـيـقـة
فـقط ال تـكـفى الـعـرض الـذى أعـدت من
ــــســــرحــــيـــة وكــــان من األولـى لـــو أجــــله ا

ــسـرح فى تــعـتــبـر لــنـدن بــحق عـاصــمـة ا
رء كن أن يـجد ا الـعالم وفـى أى وقت 
ـسـرحـيـات الـتـى تـعرض فـيـهـا عـشـرات ا
ـــا تــــكـــون هـــذه عـــلـى مـــســــارحـــهــــا.. ور
ــــســـــرحــــيـــــات تــــنـــــطــــوى عـــــلى جتــــارب ا

مسرحية متميزة ومتفردة.
ــتــمــيـزة ــتــفــردة أو ا ـســرحــيــات ا ومـن ا
الـــتـى تـــعــــرض عـــلى مــــســـارح لــــنـــدن فى
الوقـت احلالى مـسرحـية «ستـان لوريل..
ـسـرحـيـة حـول قـف من فـضـلك» تـدور ا
ـمــثل األســكـتــلـنـدى حــيـاة ســتـان لــوريل ا
الـــذى ارتــــبط تـــاريــــخه الـــفــــنى بـــزمــــيـــله
األمـــريــكى أولـــيــفـــر هــاردى وكــونـــا مــعــا
أشــهــر ثــنـائـى كــومـيــدى فـى الـعــالـم وهـو
«لـــــوريـل وهـــــاردى». وغــــــزت أفالم هـــــذا
الـثنـائى العـالم وال يزال اجلـميـع يستـمتع

بها حتى اآلن.
وكــــمـــا هـــو مــــعـــروف فـــإن ســــتـــان لـــوريل
ــثالً والعــبــاً ــولــود عــام 1890 كـــان  ا
فـى الـسـيـرك وبــدأ يـشـتـهــر عـنـدمـا كـان
يــقـوم بــتـقــلـيــد جنم سـيــنـمــائى بـريــطـانى
آخر وهو «شارلى شـابلن» الذى افتقدته
مـــســـارح بـــريـــطـــانـــيـــا بـــعـــد هـــجـــرته إلى
ـتــحـدة وقـرر سـتـان لـوريل - الـواليـات ا
واســمه األصــلى ســتـانــلى جــيــفــرسـون -
ــتـحــدة لــيــجـرب الــسـفــر إلى الــواليــات ا
حــــظه وهـــنــــاك تـــعـــرف عــــلى ابن واليـــة
جـورجـيـا «أولـيـفـر هـاردى» وكـون االثـنـان
مـــعـــاً الـــثـــنـــائى الـــشــــهـــيـــر فى مـــنـــتـــصف
اضى وعالوة الـعـشريـنـيات من الـقـرن ا
عـــلى ذلـك فـــقـــد كــــانت حـــيــــاته مـــلــــيـــئـــة
ــثـــيـــرة مــثل بــالـــعــديـــد من الـــتــفـــاصـــيل ا
زواجه من أربع سيـدات وتفاصيل أخرى
حتـى مات عام 1964 بعـد سبع سنوات
من رحيل توأمه الفنى «أوليفر هاردى».
ــســرحــيـــة الــتى تــعـــرض عــلى مــســرح وا
ورهــــــادس فـى كـــــــرويــــــدون عـــــــبـــــــارة عن
مـــســرحـــيـــة من مـــســـرحـــيـــات الــشـــخص
الــواحـــد (مـــونــودرامـــا) كـــتــبـــهـــا ومــثـــلـــهــا
ــعـروف ــمــثل الــبــريــطــانى ا وأخــرجــهــا ا

بوب كنجرام.
وهنـا بيت القـصيد أو الـنقطـة األساسية
الــتـى تــنـــاولــهـــا الـــنــاقـــد الــفـــنى جلـــريــدة

الديلى إكسبريس البريطانية.
يـقـول الـنـاقـد إن السـؤال الـرئـيـسى هو..
هل تــــكـــفى 75 دقـــيـــقـــة فــــقط هى مـــدة
الـعــرض فى تـلـخـيص حـيـاة حـافـلـة طـوالً
ـــمـــثـل الـــبـــريـــطـــانى وعـــرضـــاً عـــاشـــهـــا ا
الــراحـل? كــان رأيه فـى الــبـــدايــة ال ومع
ذلـك فـــقـــد آثــــر أال يـــبـــدى رأيـه إال بـــعـــد
ـــشــــاهـــدة والــــســـبـب أنه كـــان يــــثق فى ا
قـدرة كـنـجـرام فى هـذا اجملـال ألنه سبق
ونـودراما عن أن قـدم عروضـاً من نـوع ا
حياة العديـد من مشاهير اإلجنليز مثل:
تــرومــان كـــابــوتن ودايـالن تــومــاس ومــا
جــعـــله يــثق بــشــكـل أكــبــر فى إمــكــانــيــات
كـنجـرام أنه اسـتعـان بـابنـة لـوريل التى ال
تــــزال عـــلى قــــيـــد احلـــيــــاة «لـــوار  لـــوريل
هـــــاوس» الــــــتى أمــــــدتـه بـــــالــــــعـــــديــــــد من
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ب كل شخصية وأخرى.
ـمــثل مـحـمـد عـبـد الـعـزيـز فى تـقـد كل وكـذلك ا
الـشخـصـيـات بأداء واع ومـتـمـيز أيـضًـا بـينـمـا جاء
إسالم سـامى فى شخـصية الـبلـياتـشو مـحايدًا فى

أدائه على إيقاع واحد طوال العرض.

ـــســـرحى من خالل حـــاول اخملــرج شـــغـل الــفـــراغ ا
ديـكـوره الـذى صمـمه بـنـفـسه فى احلـجرة الـفـقـيرة
الـتى يـسـكن فيـهـا البـلـياتـشـو وحتتـوى عـلى جدران
مــغـلــفــة بـأوراق جــرائـد ومــقـعــد صــغـيــر وأغـراضه
ــســرح فــكــان لــصــنع الــشـــاى الــيــومى أمــا بـــاقى ا
خـيمة الـسيرك وتـوحى بكـالوس اخليـمة أو خلـفية

السيرك وحتتوى على مستويات مختلفة.
ــوسـيــقى واألحلــان لألغـنــيـة الــواحـدة وســاعـدت ا
الـــتـى قـــدمـــهـــا مـــحـــمـــد حـــســــنى عـــلى إحـــيـــاء روح
الـعــرض وتــأكـيــد احلس الــدرامى والــشــجن طـوال

رح والفكاهة. العرض ليخلو من ا

الـــكـــثــيـــر من الـــتـــســاؤالت طـــرحت نـــفـــســـهــا خالل
ؤلف على اخللط فى اذا أصـر اخملرج ا العرض 
لـغـة العـرض لـيتـحـدث البـلـياتـشـو بالـلـغة الـفـصحى
طـوال الـعـرض فى مقـابل حتـدث كل الـشـخـصـيات
األخــرى بــالــعـــامــيــة? فــهـــذا الــفــصل الـــلــغــوى خــلق
مـــســاحـــة فـــاصــلـــة كــبـــيـــرة بــ الـــبــلـــيـــاتــشـــو وبــ

تلقى? الشخصيات األخرى وبينه وب ا
اذا وجه الـبليـاتشو أول حـديثه فى رحـلة احلكى و
ــا لم يـحــدث بــيـنه عـن مـأســاته إلى اجلــمــهـور طــا

وب اجلمهور أى تفاعل طوال العرض?
ؤلف بأكثر من شخصية اذا لم يستعن اخملرج ا و
فى العرض واقتصر عـلى شخصيتى الولد والبنت

اللذان قاما باستحضار كل الشخصيات.

استطاعت إضاءة إبراهيم الفرن أن تضفى جماالً
على روح العرض أيضًـا واألداء احلركى والتعبيرى
للـمـمـثلـ والـذى جاء بـغـير مـبـالـغة أو تـصـنع لكن
الــعـرض كـان مــجـرد سـرد قــام به الـبــلـيـاتــشـو عـلى
اجلــمــهــور لم يــســتــطع االســتــحــواذ عــلى مــشــاعــر
اجلـمـهـور أو إشـعـارهـم بـأيـة مـأسـاة. رغم تـمـاسك
ــؤلف اخملــرج أن تــيــمــة الــعــرض فــنــيًــا غــاب عـن ا
الـسـرد كـانت شـركًـا وقـع فى ثـنـايـاهـا كـمـا وقع فى
ــصـطـنع فـلـم تـشـعـر أحـدًا تــيـمـة احلـزن الــكـثـيف ا
ـأساة هـذا البـلـياتـشـو الذى لم يـسـتطع إضـحاك

اجلماهير.

صــورة واحـدة لـلــبـلـيــاتـشــو تـكـررت فى الــعـديـد من
األعــمــال هـذا الــكـيــان الـذى يــتــفـ فى إضــحـاك
الـناس وإسـعادهم ويـعـتصـره األلم وبقى أن نـسأل

ما اجلديد فى شخصية البلياتشو?
عــلى مــســرح قــصــر ثــقــافــة مــصــطــفى كــامل قــدم
اخملــرج عـــلى عــثـــمــان عــرضـه الــبــلـــيــاتــشـــو ضــمن

سرح هذا العام. شرائح نوادى ا

الــعــرض يــطـرح مــأســاة الــبـلــيــاتــشــو مـنــذ طــفــولـته
وتــفــوقه الــدراسى رغم فــقــر أســرته وأمــنــيــته بـأن
يــصــبح طــبــيــبًــا مــشــهــورًا بــيــنـمــا يــســتــغل جــارهم
الـبـلـياتـشـو الـكـبيـر قـدرات هـذا الطـفل ويـسـتـأجره
لـيــعــمل مــعه فى الــســيــرك بـلــيــاتــشــو وتـوافق األم
حــتى تــســتــطــيع تــربــيــة صــغــارهــا ويــكـبــر الــطــفل
لـيصـبح رجالً وسيـمًـا وبلـياتـشو شـهـيرًا وتـعجب به
زوجـة صـاحب الـسيـرك فـتـراوده عن نـفـسه ويـعلن
رفـضه لـهـذا احلب ألنه صـاحب مـبـاد فـتـمـارس
ســـــاديــــتـــــهــــا فـى إذالله ويـــــتم تـــــعـــــيــــيـــــنه حـــــارسًــــا
للحـيوانات ويـنتصر عـلى هذه الظـروف بالتدريب
لـيالً فى حجرته الفـقيرة حتى يـحتاج إليه صاحب
الـسـيرك ويـقـدم عـرضًـا نـاجـحًـا ويـؤهل لـلعـمل فى
ســيــرك الــعـاصــمــة وتــضــطــرب ســلــوكـيــاتـه بـســبب

رفقاء السوء.
ثـم يــــعــــود إلى ســــيــــركـه الــــقــــد ويــــقــــرر صــــاحب
الـسيـرك االنـتـقـال بـالـسـيرك فى بـلـدة الـبـلـيـاتـشو
وهـنـاك يـفـاجـأ الـبـلـيـاتـشـو بـوفـاة أمه مـنـذ سـنـوات

وتشتت أخوته فيعود مكتئبًا حزينًا لعمله ثانية.
وتـــتــقـــرب إلــيـه العــبـــة أكــروبـــات صـــغــيـــرة طــالـــبــة
ـنـحــهـا فـرصـة مــسـانـدته فــيـسـاعــدهـا ويـدربـهــا و
مـشاركـته فـى الفـقـرة الـتى يـقـدمـهـا يـومـيًـا وشـيـئًا
فــشـيـئًــا تـصـبـح فـقـرته مــلـكـهــا وحـدهـا ورغم ذلك
يتسامح معها ويـطلب منها الزواج فتجرحه وتهينه
ألنه نـسى نـفـسه وفـكـر فى الـزواج من فـتـاة أصـغر

منه بكثير.

الــعـرض يـقـدم مــأسـاة الـبـلــيـاتـشـو فــقط مع غـيـاب
بـهجة طوال الـعرض وهذا مـا يتنافى اللحـظات ا
ـغـامر مع شـخـصـيـة الـبـلـيـاتشـو بـدءًا مـن الـطفـل ا
الـــذى بـــدأ كــــفـــاحه صــــغـــيــــرًا وحـــتى صــــار أعـــظم

بلياتشو فى العاصمة.
قـام اخملـرج ومـؤلف الـعـرض عـلى عـثـمـان بـتـوحـيد
األقــنـعــة فى الـعــرض حـيـث حـيّــد الـوجــوه وطالهـا
بـــــاألبــــــيض فـى كل مـن الـــــشـــــخـــــصــــــيـــــات الـــــثالث
ـمثل بالـعـرض شخـصـية الـبـليـاتـشو الـتى قـدمهـا ا
إسالم سامى والـولد والـبنت اآلخـران اللـذان قاما
ـسـرح بــاسـتـحـضـار الـشـخـصـيـات جـمـيـعـهـا عـلى ا
واســـــتـــــطـــــاعـت نـــــرمــــــ الـــــبـــــوريـــــدى تــــــقـــــد كل
سرح بقدرة فائقة وتنوع متميز شخصياتها على ا

مأساة بلياتشو

غياب البهجة

سرحى الفراغ ا

تساؤالت

هل هى مأساة?
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اســتــعـرض كــنــجــرام زاويــة واحـدة فــقط
من حياة «ستان لوريل».

وهـــنــــاك ســـبـب آخـــر وهــــو أن كـــنــــجـــرام
اخــتــار شــكالً فـنــيــاً غــيـر مــنــاسب. فــقـد
أخــطــأ حــ جـعـل مـســرحــيــته نــوعـاً من
عقـول أن يكتفى ـونودراما فمن غـير ا ا
بـإظـهـار لــوريل وهـو يـتـحـدث إلى هـاردى
ـــوجـــود. وكـــان يـــنـــبـــغى أن يـــكــون غـــيــر ا
ثل يـقوم بشخـصية هاردى وال هـناك 
يـدرى ســر الـنـغـمـة احلـزيـنـة الـتى سـادت
ـا أراد إظـهار مـعـظم أوقـات الـعرض ر
ـثـلى الـكومـيـديا بـالـذات يتـعـرضون أن 
لــضــغـوط رهــيـبــة تـصــيــبـهم فـى حـيــاتـهم
اخلـاصــة بـالـعــصـبــيـة واالكـتــئـاب عــنـدمـا
تـسـاورهم الـشكـوك فى إمـكـانـية الـنـجاح
فى إضــــحــــاك جــــمـــهــــورهـم لـــكــــنـه كـــان
يـسـتـطـيع بـالـتـأكـيـد تـفـادى هـذه الـنـقـطـة
بـصــورة أكـثـر نــضـوجـاً تــسـاهم فى إثـراء

العرض.
ومـن الـــــعـــــروض األخــــــرى الـــــتى لــــــفـــــتت
األنـظـار مـسرحـيـة «صـعود وهـبـوط لـتيل
ـسرحـية كـوميـديا  تـدور حول فـويس» وا
فـــتـــاة مـــوهـــوبـــة فى الـــغـــنـــاء وبـــرعت فى

تقليد أصوات الفنانات القدامى.
قامت بـدور تلك الـفتـاة «ديبى سـالومان»
ــــمــــثــــلــــة بــــيـــــنــــمــــا قــــامـت بــــدور أمــــهـــــا ا
األســكـتـلــنـديـة الـشــهـيـرة «آلــيـان سـمـيث»
ـثـلــة تـتـمـتـع بـشـعـبــيـة جـارفـة فى وهى 
أسـكــتــلـنــدا حــتى إن مـجــرد ذكــر اسـمــهـا
يـــكـــفى إلجنـــاح أيــة مـــســـرحــيـــة تـــشــارك
ـمــثل األســكـتــلــنـدى أيــضـا فــيــهـا وقــام ا
«آنـــدى جــران» بــدور الـــســمــســـار الــشــره
ـال والذى يحـاول استغالل الـذى يحب ا
ـزيد مـوهـبـة «لـيـتل فـويس» فى حتـقـيق ا

من األرباح دون أى تعليم.
ــســـرحــيـــة بــنـــجـــاح كــبـــيــر فى عــرضـت ا
أسـكـتـلـنـدا وكـان ذلـك هـو الـعرض األول
لـها فى إجنلتـرا وتوقع لها مـعظم النقاد
ـــســرحــيــة الــفــشـل ألســبــاب عـــديــدة فــا
سرحـية أخرى قدمت منذ أصال إعادة 
ــنــتج أكــثــر مـن ثالثــ عــامــاً لــلــكــاتب وا
ـسـرحى «جـيم كـارث رايث» وهـو أيـضاً ا
مــنـتـج الـعــرض اجلــديــد لــكن الــفـرق أن
ـسرحـية كـتبت مـنذ 30 سـنة خـصيـصاً ا
ــــطـــربــــة أخـــرى هى «جــــ هـــوروكس».
وقـــد رأى الــنـــقـــاد أن ســـالـــومـــان تـــتــمـــتع
بـإمـكـانيـات تـقل كـثـيـراً عـمـا كـانت تـتـمتع

به هوروكس.
وهــــنـــاك أســـبـــاب أخــــرى مـــنـــهــــا لـــهـــجـــة
ـوغلة فى األسكتلندية والتى سرحية ا ا
ال تـروق لإلجنـلــيـز وهـنـاك أيــضـا كـمـيـة
ـســرحـيـة الـضــوضـاء غـيــر الـعـاديــة فى ا
والـتى يـأبـاهـا الذوق اإلجنـلـيـزى.. لـكـنـها

مع ذلك جنحت.
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سرح.. مهرجان فرق نوادى ا
 7عروض أضاءت ليالى الشرقية
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 أغلبية
العروض تدور
حول الصراع
رير  ب ا

صرى واطن ا ا
وحياته

ـــــا لـــــعـــــدم الـــــتـــــدريب اجلـــــيـــــد ـــــمـــــثـل ر ا
. للممثل

وقـــد قـــدمت أيــــضًـــا ثـــقـــافـــة دمـــيـــاط نص
"الــوهـم" تــألــيف مــصــطــفى ســعــد وإخــراج
عــبــده عــرابى بـرؤيــة مــخــتـلــفــة عن عـرض
نــادى مــســـرح الــزقــازيـق فــجــاء الـــعــرضــان
مـختلفـان من خالل األطروحة الفـنية التى

. صاغها كل اخملرج
ـــســرحـــيـــة الــتى هــنـــاك بــعـض الــعـــروض ا
اجــتـهــد مـخــرجـوهــا ولـكن خــيـوطـهــا كـانت
ـمثل وتختلط فيها تهرب من يد اخملرج وا
ــنـاهج واألســالـيب ويـضــيع اإليـقــاع الـعـام ا
لــلــعــرض مــثـــلــمــا حــدث فـى عــرض «لــيــلــة
مــــصــــرع جــــمــــال حــــمــــدان" وهــــو فى رأيى
عـــرض لـم يـــكـــتـــمـل من نـــاحـــيــــة الـــتـــألـــيف
ـــســرحـى أمــا األداء الـــدرامى واإلخـــراج ا
التـمثـيـلى فقـد أبدع مـحـمد صـابر فى دور
جـــمــال حـــمـــدان وحـــســـام مـــحـــيى فى دور
الـــرئــــيـس وكـــذلـك مــــســـرحــــيــــة «أطــــيـــاف
حــكـايــة" والــتى قـدمــهـا قــصــر ثـقــافـة كــفـر
سـعــد من تــألــيف يــاسـ الــضــوى وإخـراج
حــسن الــنــجــار الــذى لم يــســتــطع تــوصــيل
فــكـرة الــنص لـعــدم قـدرتـه عـلى اســتـيــعـاب
مـثل هــذه الـنـصــوص الـتــراثـيــة والـتى البـد
لـلمـخرج الذى يـتعـرض لهـا أن يكـون واعيًا
بـــالــــتـــراث ولـــذلك كــــان اإليـــقـــاع بــــطـــيـــئًـــا
ـغالطـات الفـنيـة كثـيرة وتـداخل أساليب وا
ــــــنــــــاهج األداء الــــــتــــــمــــــثــــــيــــــلـى وأيــــــضًــــــا ا
اإلخراجـيـة والـتى اخـتـلـطت عـلى اخملرج.
ووقع فى هذا الفخ أيضًـا عرض مسرحية
"نـزيـف مـومـيــاء" لـثــقـافــة الـزقـازيـق تـألـيف
ســـعـــد هـــدابـى وإخـــراج أمـــيـــر الـــشـــاذلى
ـا يدور على خـشبة حيث لم نـفهم شيـئًا 
ـــســـرح وذلك لـــعــدم فـــهم اخملـــرج لـــلــنص ا
ثـليه ـطروح فـأضاع مـجهـود  ـسرحى ا ا
فى حـوار لم نفـهمه إطالقًـا وأداء أيضًا لم

يزه. نستطع أن 
أمـــا نـص "مـــشــــاجـــرة ربــــاعــــيـــة" لــــثـــقــــافـــة
الـزقازيق إخـراج محـمد جـبر فـجاء مـتزنا
يـــتــــسم بـــاإليــــقـــاع الـــعـــام الــــســـريع والـــذى
اســتـطــاع اخملــرج أن يـفــهم الـلــغــة الـعــيـنــيـة
الـتى يريدها يونـسكو محافـظًا على إيقاع
ــثــلــيه الــذين أبــدعــوا فى الــعـرض وأداء 
إظــهـار مــكـنــون الـشــخـصــيـة الــعـبــثـيــة عـنـد
يــونـســكـو ونــذكـر مــنـهم أحــمـد أبــو اخلـيـر

. وأحمد عبد الكر

األقــمــشـة فــأعـطــونـا إحــســاسًـا بــاحلـوائط
الــــتى تـــقــــيّـــد اإلنــــســـان ومـن خالل درامـــا
اجــتــمــاعــيــة تــســـلط الــضــوء عــلى مــشــاكل
ــصـرى مـن خالل أسـرة ــواطن ا وهــمــوم ا
مـــكــــونـــة من أب وأم وابـن وابـــنـــة يـــنــــقـــلـــنـــا
ـؤلف واخملـرج إلى مــشـاكل هـذه األسـرة ا

صرى. ومن ثم إلى مشاكل اجملتمع ا
وكــذلك عـــرض "أنــشــودة كـــرديــة" لــثـــقــافــة
دمـيـاط إخـراج حـا فـودة الـذى اسـتـخـدم
أيـــضًـــا خـــامــــة الـــقـــمـــاش مـن خالل بـــعض
الدوائر الكبـيرة ثم الصغيرة وهكذا ولكن

العرض وقع فى فخ التكرار.
كـــمــا اعــتـــمــد عــرض "الـــكــابــوس" لـــثــقــافــة
دســــوق تـــألـــيف لــــيـــنـــ الــــرمـــلى وإخـــراج
محمود رفعت عـلى اإلكسسوارات احمللية
ـيـز هذا الـعرض والبـيئـيـة وهذا مـا كان 
وصنع تـشكـيالت مرئـيـة أوحت لنـا بالـبيـئة
صريـة كما فى مـشهد الـسبوع أو مـشهد ا
اخلـــتــــان. وكـــذلك عــــرض "الـــوهم" والـــذى
قـدمـته ثـقافـة الـزقـازيق من إخـراج الـسـيد
لطـفى اعتـمـد على سـتارة حـمـراء ليـشكل
ــثــلــيه ولــكــنــهــا ــســـرحى مع  ه ا بــهــا عــا
كانت فـى بعـض األحيـان عـائـقًـا فى حـركة

نـص من تــألــيـف مــحــمــد عـــلى "عــفــوا إنى
مؤلف" اعـتمد عـلى نصـوص شكسـبير فى
رؤيـــة إخــراجـــيـــة جـــديـــدة والـــكـــتــابـــة عـــلى

الكتابة.
ــهــرجـــان من فــنــانى قــدمت لـــنــا عــروض ا
ــــمـــثـل واخملـــرج ــــؤلف وا هـــذا اإلقــــلــــيم (ا
ومـــهـــنــدس الـــديـــكـــور ومـــصــمـم اإلضــاءة)
وقــدمـت لــنــا كــتــيـــبــة فــنــيــة مـــتــكــامــلــة وإن
تــــذبــــذبـت مــــســــتـــــويــــات بــــعـض الــــعــــروض
ـســرحــيــة; إال أن هـذا كــان مــؤشــرًا عـلى ا
ثـراء هـذا اإلقــلـيم بــفـنــانـيه وهــنـاك بـعض
العـروض التى اسـتـخدمت بـخامـات الـبيـئة
ومــــهـــمــــة هــــذه الــــنــــوادى هى الــــبــــحث عن
أشكال مسرحية بسـيطة التكاليف مهمتها
ـــســـرحى فى أبـــسط تـــوصـــيـل اخلـــطـــاب ا
صــوره مـن خالل الــتـــشــكـــيالت وتـــقــنـــيــات
سـرح وقـد أبـدع فى ذلك بـعض عروض ا
ـهــرجـان مـثل: عـرض "احلـوائط" لـثـقـافـة ا
الــزقــازيق تــألــيف وإخــراج مــحــمــد لــطــفى
والــذى اعــتـــمــد عــلـى خــامــة الـــقــمــاش فى
ــســرحى هــذه تــوصــيـل رســالــة الــعـــرض ا
اخلــامــة الـــتى صــاغــهــا بـــرؤيــة تــشــكـــيــلــيــة
ــمـثـلــ الـذين ارتـدوا بـصــريـة مـجــمـوعـة ا

ــكن لـلــنـوايــا الـطــيـبـة والــفـكــر وبـذلك ال 
واحلــمـاسـة وحــدهـا أن تــصـنع مــسـرحًـا أو
أن تــبـــلـــور نــصًـــا إبـــداعــيًـــا ولـــذلك جــاءت
بــعض هـذه الـعــروض كـمــشـاريع لم تــكـتـمل
بعد وخـصوصًـا عرض "ليـلة مصـرع جمال
حـمـدان" تـألـيف خـالـد بـكـار لـقـصـر ثـقـافـة
الــزقـازيـق وأيـضًــا عـرض "أنــشـودة كــرديـة"
لــقــصـر ثــقـافــة دمـيــاط تــألـيف حــا فـودة
نص «رافض احلــيــاة» الــثــقــافـة الــزقــازيق
ن أبـــــو زيـــــد هــــذه الـــــعــــروض تـــــألــــيـف أ
ـسرحـيـة لم يـسـتطع مـؤلـفـوهـا صيـاغـتـها ا
ا لنقص اخلبرة كمعمل درامى متـكامل ر
ــعــرفـــة الــتــامــة فـى الــكــتــابـــة الــدرامــيـــة وا

سرحية. بأصول الكتابة ا
ــهــرجــان تــقــد عــرض لــوحظ فـى هــذا ا
ـــيـــة وهــو نص واحــد مـن الــنـــصــوص الـــعــا
"مـشاجـرة رباعيـة" ليـوج يـونسـكو والذى
قـدمـته ثـقافـة الـزقـازيق من إخـراج مـحـمد
جــبـر فـهـل هـذا قـصــور من اخملـرجـ فى
ـــيـــة? فـــقــد االطالع عـــلى الـــتـــجـــارب الــعـــا
صـــرح أحــــد اخملـــرجـــ أنه ال يـــقـــرأ هـــذه
صرى سرحيات ألنـها ال تقدم اجملتمع ا ا
ومــشــاكــله وهــذا مــفــهــوم خــاطئ وهــنـاك

خالل الــفـــتــرة من 2008/8/12:6  أقـــيم
مـهــرجـان إقـلـيم شـرق الــدلـتـا لـفـرق نـوادى
ـسـرح وعـرض خالله حـوالى  13عـرضًا ا
مــســرحــيًــا حــيث قــدمت ثــقــافــة الــزقــازيق
ســبــعـــة عــروض مـــســرحـــيــة وقــدمـت كــفــر
الـــشــــيخ (قـــصــــر ثـــقـــافــــة دســـوق) عـــرضًـــا
واحــدًا أمـا ثـقــافـة دمــيـاط فـقــدمت ثالثـة
عــروض مــســرحــيــة بــيــنــمــا قــدمت ثــقــافــة

. نصورة عرض ا
تـنـوعت الـعـروض وجـمع بـيـنـهـا الـبـحث عن
صـيغ فـكـريـة وفـنـية جـديـدة تـؤسس لـتـمرد
ـــنــطــلق فــإن عــروض إبــداعى ومن هــذا ا
سرح تمـهد الطريق لشباب الهواة نوادى ا
لــتـــقــد «أطــروحـــات» فــكــريــة وفـــنــيــة من
رئـيـة واالعـتـمـاد على خالل الـتـشـكيـالت ا
صــيـغ جــديــدة حتــشـــد رؤيــة تــعــتـــمــد عــلى
شـكل جـديـد أو تـدعـو إلى الـتـجـريب ولـقد
الحـــظـت من خالل هـــذه الــــعـــروض بـــعض
احملاور التى تركزت عـليها إبداعات هؤالء

الشباب.
رير أغـلبية الـعروض تدور حول الـصراع ا
ـصـرى مع احلـياة واطن ا الـذى يـخوضـه ا
بــكل مـشــاكـلــهـا ومــعـانــاتـهــا وقـهــر اإلنـسـان
وكـــبـت حـــريـــته واتـــضح هـــذا فـى عــروض:
(الــكـــابـــوس) لــثـــقــافـــة دســـوق (احلــوائط
ورافض احلـيـاة) لــقـصـر ثـقــافـة الـزقـازيق
وعــرض (أنــشــودة كــرديـــة) لــقــصــر ثــقــافــة

دمياط.
ــســـرحــيــة عن ابــتــعـــدت بــعض الـــعــروض ا
ـسـرح الـفـكــرة الـرئـيـسـيـة لــتـجـربـة نـوادى ا
وهى «الـــتـــجـــريب»  تـــقـــد صــيـغ جـــديــدة
ـا يـقدم من خالل نـشاط بـيوت لـتقـترب 
وقـصور الثـقافة وبذلـك لم تضف جديدًا
وهـــنــاك بـــعض الـــعـــروض الـــتى وصل زمن
عــرضـهــا إلى أكــثــر من ســاعـة مــثل "عــفـوا
إنى مــؤلـف" تــألــيف وإخــراج مــحــمــد عــلى
لفرقة نـادى مسرح الزقازيق وذلك بسبب
اإلطـــالــــة واإلفــــراط فى االســــتــــخــــدامـــات

سرحية. التقليدية للعناصر ا
ــهــرجــان أربــعــة عــروض مــســرحــيــة قــدم ا
اعـتــمـدت عــلى الـتــألـيـف احملـلى وتــنـوعت
رؤاها الفكرية والـفنية ونحن نسعد دائماً
بإقبـال الشـباب على جتـربة على أن يـتخذ
ـؤدية ؤلف األسـباب ا ؤلف أو مـشـروع ا ا
إلـى تــكـــامل أدواته ولـــذلك يـــتــطـــلب األمــر
ـوهـبــة وإلى الـثـقـافـة إبـداعًـا يـسـتــنـد إلى ا
الـــواســعــة والـــقــدرة عـــلى تــكـــوين رؤيــة فى
جــــوانب احلــــيـــاة والــــنـــفــــوس والــــســـيــــاســـة

> إن فـى ثـبـات الـشـكل وحـركـته حتـدث تــغـيـرات كـثـيـرة فى اسـتـقـبـال
الـشكل اعتمادًا على تغيرات أطوار االستـقبال للشكل مع ثباته ككتلة

وشكل.
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سرح ب األدب وفنون العرض ا
 الدراما هى محراب
ربوط األدب ا
كان  بالزمان وا
من خالل عملية
سرحة ا

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

رباعية احملروسة
مــســرحــيــته قــدم "ســـعــد الــدين وهــبــة" (1997 - 1925) 
ــسـرح الــقـومى األولى (احملــروسـة) فى افــتــتـاح مــوسم ا
"  واضعا قدمه على 1961/12/1 من إخـراج "كمال ياسـ
ـــســــرحى  ومـــقــــدمـــا واحـــدة من أول طـــريـق اإلبـــداع ا
مــســرحـيــاته األربـع األولى الــدائــرة فى أجــواء اجملـتــمع
الـريفى قبـيل ثورة يـوليو  1952 حـيث تلـتهـا مسـرحيات
(كـفـر الـبـطـيخ)  1962 و(الـسـبـنـسـة) 1963 ثم (كـوبـرى
الـناموس)  1964 مفـتشا فى هذه الربـاعية عن األسباب
االجتـماعـية واالقتـصاديـة التى أدت لـقيـام الثـورة فقدم
فى مسرحيته األولى كيفية استغالل السلطة التنفيذية
ـلـكـيـة لــلـقـريـة لـصـاحلـهــا كـطـبـقـة ولـصـالـح اخلـاصـة ا
سـرحيـة الـثانـية من واقع احلاكـمة كـنـظام وسـخر فـى ا
قـبل الــثـورة وبـشـر فـى الـثـالـثــة بـقـيم الــثـورة وقـدم فى

الرابعة البسطاء  الباحث عن اخلالص.
ورغم الــســمــة الــريـبــورتــاجــيــة الــتى أتــســمت بــهــا هـذه
ــتـســلـلـة األعــمـال األولـى والـنـغــمـة الــسـاخــرة احلـادة ا
ـتـهـكــمـة عـلى وقـائع اجــتـمـاعـيـة ألحـداثه الـدرامـيــة وا
ــســتـمــر حـول بــعـيــنـهــا فــإن هـذه األعــمــال بـدورانـــهـا ا
مــوضــوعه (االنــتــظـار) تــقــبل الــتــفــســيـر فـى كل عــصـر
ومـجـتمع حـيث تـنتـظـر شخـصـياتـهـا اخمللص الـقادم ال
محـالة ونؤمن بـأن األمل فى التغـيير سـيحدث يـوما ما
لـذا فــاالنـتــظـار الالمــجـدى الــذى عـرفــته وأعـلــنت عـنه
اضى الدرامـا العبـثية األوربـية فى خـمسيـنيات الـقرن ا
كن لم تعـرفه درامـا "سـعـد وهـبة" زمـنـذاك وكـيف كـان 
لهـا أن تـعـرفه وفعل الـتـغـييـر يـحـدث فى الواقع واألمل
فى الـــثــورة الـــذى حــلم بـه "وهــبــة" وجـــيــله قـــد حتــقق

سيرة قائمة? وا
ال تـفـتـأ الـدراسـات الـنـقـديـة احلـديـثـة عن تـذكـيـرنـا بـأن
الــــنص الــــدرامـى لــــيس مــــجــــرد احلــــوار الــــدائــــر بـــ
سـرحيـة الداخـلى  بل ثمة شخـصيـاته  حول مـوضوع ا
حضـور للمجـتمع بلحـظته الزمـنية داخله  يـبدأ أساسا
تلقى فى من عنـوانه  الذى يعـد مؤشرا وموجـها يقـود ا

دهاليز النص  ويعد مفتاحه للولوج إلى أحراشه.
من هنـا يـبدو اسم (احملـروسـة) عنـوانـا متـعـدد الدالالت
ومـصـبـاحـا مـنـيـرا لـهـذا الـنص فـاحملـروسـة هى الـصـفـة
ـعنى الـكامن التى أطـلـقت على هـذا البـلد اآلمن وهى ا
ة ـصـرية الـقـد فى اسم (مصـر) الـذى يـدل فى الـلغـة ا
ـكـنـون  ومـنه جــاءت صـفـة "الـكـنـانـة" عـلى احملــصن أو ا
لــهــذا الــوطن وقــيـل "مـصــر كــنــانــة الــله فى أرضـه  مـا
طــلـبــهــا عـدو إال أهــلـكه الــله" وذلك بــسـبـب الـطــبـيــعـة
اجلـغـرافــيـة لـلـوادى الــيـانع احملـاط بــصـحـراوات وبـحـار
وجـنــادل حـامــيــة له فـضـال عن احلـيــاة الــزراعـيــة الـتى
صـرى على أرضه وجعلته حقـقت االستقرار لـلمواطن ا
حـتـى نـصف قــرن خـلى يــقـسـم بـغــربـته إذا مــا خـرج عن
واديه  بل وعن قـريته الـصغـيرة فـهـو محـروس داخلـها 
مـحـصن بـبـيـوتـهــا  مـسـتـقـر بـ أهـله  لـذا فـإن هـجـوم
اخلارج عـلـيه يهـدد اسـتقـراره كـمـا أن تفـشى الـظلم فى
أرضه  يـثـيــر أعـمـاقه  ويـدفـعه لــلـتـمـرد  حـتى ولـو بـدا

صابرا على الشدائد وعلى اجلار (السو) لعقود طويلة.
ــــوقع احملـــصن يــــســـاعـــد اسم (احملــــروســـة) ودالالته: ا
ـستـقر والـشـعب الصـابر والـثورة الـكامـنة فى والوطن ا
تـلقى فى الـولوج لـعالم الـنص الداخـلى كما الصـدور  
ــطــبــوع (مــصـر قــبل 23 أن الــعــنــوان الــفــرعى لــلــنص ا
يــولـيـو 1952) وحتــديـد احلــيـز الـزمــنى الـذى تــدور فـيه
ـرافق كـتـابة  ـذكور ضـمن الـنص ا ـسـرحـيـة  وا وقـائع ا
ـــوازى لــلـــنص احلــوارى فـى الــفـــتــرة مـــا بــ أواخــر وا
عـــام  1949 وأوائل عـــام (1950) يـــفـــتـح الـــطـــريق أمـــام
مــتــلـــقى الــنص الـــيــوم لــلـــتــعــامل مـع دالالته بــصــورة
ـبـهـور مـخـتـلـفـة عن مـتـلـقى الـنص أوائل الـسـتـيـنـيـات ا
سرحه الذى تفاخر بانتمـائه لوطنه والفرح  بثـورته ا
صار قـريبـا منه دون أن يـهـز ذلك البـنيـان الفـكرى الـعام

للنص الدرامى.

تكـتـشف كيف يـتم االتـصـال إن كنـا نـرغب في فهم
أنـفسـنـا باعـتبـارنا كـائنـات اجتـماعـية وثـقافـية. ألن
ــــســــتــــمـــر ومــــعــــاداته األدب نــــفـــسـه في ضــــغــــطه ا
شروع للشفرات يكـشف عن مفارقة متأصلة في ا
الـسـيمـيوطـيـقي وتوجـهه الـفلـسفي الـذي هـو نقـطة

الذروة".
ومع ذلك ال فائدة من السيـميوطيقا إن لم حتتفظ
يـز بالقياس إلى ـسافة داخليـة ووضع حتليلي 
صـــعـــوبــة مـــحـــتـــواهــا الـــلـــغـــوي واألدبي. فـــالـــتــوازن
ـفارقـة هـما والـسـخريـة الـلـذان ينـهـضان من هـذه ا
ـسـرح حـيث أكــثـر داللـة في حــالـة سـيـمــيـوطـيـقــا ا
ــكن تـــمــيــيــزهــا ــادة لــيــسـت أدبــيــة تــمـــامًــا وال  ا
بــوضـــوح أيــضــا عن الـــصــفــة األدبــيـــة إذ ال تــكــفي
ـنـهـجيـة لـلبـرهـان وال مـضمـونه وحـدهـما الـصورة ا
ــسـرح واألدب. ــطــلـوبــة بـ ا ـســافـة ا لـتــأســيس ا
وهــذا يـعــني أن نـتــوقع أن تــواجه "آن أوبـرســفـيــلـد"
ـســرح" الـذي الــسـيــمـيــوطــيـقــا في كـتــابــهـا "قــراءة ا
سرح يقدم عرضا للـمشكلة دون تقد احللول: "ا
هـو مـسرح عـمـليـات تـتجـلى فـيه اللـغـة بتـنـاقضـاتـها
ـسـاحـة اخلالـيـة مـوجودة الـذاتـيـة وهـذا يعـنى أن ا
حتديـدا لكي تـكون عالمـة وتـوتراً مـطابـقاً يـقع ب
تـلقي وعدم إشارية سـافة في موقف ا الـتوحد وا
ـسـرح بـاإلضـافة إلى "هـنـا" و "اآلن" عـلى خشـبـة ا
األســـــلــــــوب الـــــذي يـــــتـم من خـالله إنــــــقـــــاذ فـــــكـــــرة
الـشخصـية من عـدم تنـاسبهـا الفـني والوجودي في
ـــســرح. ثم تــدخل عــمــلــيــة اإلشــارة عـــلى خــشــبــة ا
"أوبـرسـفـيـلـد" إلى اجملـال الـلـغـوي من خـالل تـقد
بــؤرة مـركــزة لــلـشــاعـريــة في ذاتــهـا. وهــذا الـتــنـاول
يـــدفـــعـــهـــا إلى أن تــــقف ضـــد األدبي في الـــدرامـــا
ـــنــعـــهــا مـن الــوصـــول إلى وجـــهــة نـــظــر ولــكـــنه ال 
إعـــجـــازيــة اهـــتـــدت إلـــيـــهــا مـن خالل فـــكــرة األدب
ـســرحي. فـاإلدراك عــنـدهـا هـو ـضــاد لـلـفــضـاء ا ا
ـسـرحي الـفـعـلي في مـخـتـلف "أن يـتـأمل الـفــضـاء ا
ـسرحي ـمـكنـة لـلـنص وهـذا الفـضـاء ا الـقـراءات ا
هـــو مـــا يـــصـــنع إمـــكـــانـــيـــة بالغـــة الـــنص وعالقـــته
بــالـــتــاريـخ عــلـى نــحـــو آنٍ. فــمـــرة يـــصــبـح الــفـــضــاء
ــســرحي مــوضـوعًــا بالغــيًــا ومــرة أخــرى يـصــبح ا
ـعنى مـكانـا لتـبادل األنـساق الـداللـية ومـستـويات ا
ـتـلـقى لـهـا ثم يـتـحـول بـشـكل مـا إلى نص وقـراءة ا
ـروره خالل أدبي وهي قــراءة لــلـنص مــشــروطــة 

سرحي. الفضاء ا
وهــذا يــعـني أن األدبـي ال يـصــيــر ذاته في الــدرامـا
سرح فقط حيث ال تتضرر بحق إال على خشبـة ا
قــراءاته اخملــتــلــفــة أو اســتــخــدامــاته لــصــدارة زمن
فـكـري معـ بل إنـهـا تتـعـايش في صيـاغـة مكـانـية

تتجسد من خالل االحتماالت التي تتضمنها.
وهـناك مـثـال أيـضا  تـبـنيه مـن كتـاب "كـير ايالم"
ـسـرح والــدرامـا) وهـو إعالنه أن (سـيـمــيـوطـيـقــا ا
السيـميوطيـقا ليـست سوى منـهج ونسق يبحث عن
ــدلــول أشــيـــاء يــقــولــهـــا حــ يــقـــدم لــنــا مــعـــادلــة ا
ـــوضــوعــات واألشـــيــاء الــتي ــشــهـــدي مع درجــة ا ا
سـرحيـة وال داعي لتـطوير تـنتمـي إليهـا األدوات ا
تـلقي الـسيمـيوطـيقـية إلى ما وراء مفهـوم مبـادرة ا
ــتــلــقي في الــنـــقــطــة الــتي يــظل عــنـــدهــا حــضــور ا

سرح أحد إشارات التلقي. ا
أعـــتـــقــد اآلن أنـــني يـــجب أن أوضح الـــفـــكـــرة الــتي
أسـعى إلى حتــقـيـقـهــا. إنـني لـست مــهـتـمـا بــالـتـفـرد
ا يـفصل الدراما عن األدب ـزعوم للـدراما أو  ا
ـا تـفـعــله الـدرامـا لألدب ومـاهـيـة الـدور بل أهـتم 

التاريخي للدراما في العالم األدبي.
ـربوط إن الدرامـا هي محراب األدب  –احملراب ا
ـســرحـة فـهي ـكــان من خالل عـمـلــيـة ا بـالــزمـان وا
لــيــسـت نــوعًــا أدبـــيًــا فــحـــسب (وسط أنـــواع أدبــيــة
أخــــرى) إنـــهــــا بـــالـــنــــســـبــــة لألدب كـــاألدب نــــفـــسه
بالنـسبـة جململ الـلغـة ألنها بـؤرة تركـيز لالنـعكاس
كثف إلى أقصى درجة ومكان الستيعاب الذاتي ا
ـــتــــكــــررة من أجل جتــــديـــد األفــــكـــار والــــبـــدايــــات ا

نفسها.

ألنــنـي أنــظـــر إلى هــجـــومه عـــلى نــظـــريــة الـــدرامــا
سـرح كـمـشـكـلـة أدبـية بـاعتـبـاره مـؤشـرا ألهـمـيـة ا
ألن "أرتـــو" لن يـــســـتـــطـــيـع أن يـــقـــطع الـــصـــلـــة بـــ
ــســرح واألدب فـــنــحن نـــعــتـــقــد أن الـــدرامــا نــوع ا
ـــكـــنــنـــا أن نـــلـــغي عـــقـــولـــنـــا ونــبـــدأ من أدبي وال 

جديد.
ويــقــدم لــنـا "بــيــتــر ســونــدي" إجــابــة حــمــاسـيــة من

منظور هيجلي ومنهجي للدراما وتاريخها:
ـــعـــنى األوربي احلـــديث تـــأصـــلت في "الــدرامـــا بـــا
ـــغـــامــرة الـــفــكـــريــة عـــصــر الـــنــهـــضـــة وإذا كــانت ا
لــلــبـشــريــة قـد أفــاقت لــنـفــســهـا بــعــد انـهــيــار عـالم
الصورة في الـعصور الـوسطى وأن محـاولتهـا بناء
كـنـها من خالله أن تـؤكد نـفسـها عـالم للـحقـيقـة 
وتـعــكس صــورتــهــا هي حــقـيــقــة تــقــوم فـقـط عـلى
تـمـثـيل روابط الـعالقـات بـ األفـراد.. فـالـسـيـطرة
ـقصـورة على احلـوار والـنطق في الـدراما تـعكس ا
حـقـيـقة أن الـدرامـا تـتـكون فـقط من تـمـثـيل ترابط

العالقات ب األفراد".
شاهد/ الدراما" يؤكد "سوندي" هـنا على عالقة "ا
الـتي تقبل فـقط أشكـال الفـصل والتوحـد الكـامل

ــشـــاهــدين إلى داخل الــدرامــا. في وتــرفض نــفــاذ ا
ح أنه من الناحية األخرى يهتم بالدراما احلديثة
مـنــذ أواخـر الـقــرن الـتـاسع عـشــر حـتى اآلن ويـزعم
أنـهـا مـحـددة بــدقـة من خالل أزمـة انـهــيـار الـنـمـوذج
سرحـيات الديـنية في النقـدي التي بـدأت به. فال ا
الـــعـــصـــور الــوســـطى وال مـــســـرحــيـــات شـــكــســـبـــيــر
الــتـــاريــخــيـــة تــنــتـــمي إلى هـــذا الــشــكـل ألن صــيــغــة
ـــشـــاهـــد الـــتـــاريــخـــيـــة تـــســـتـــتــبـع مــا نـــســـقـــطه من ا
التـراجيـديا الـيونـانية مـن حسابـنا ألن طـبيـعتـها قد

تتطلب أفقا فكرًيا مختلًفا حتى نفهمها .
 – الـدراما إذن  – طـبـقـا لـ "سـوندي  – هي اسم
عنى أن فـكرة الدرامـا تفتـرض مقدما – لغيـاب 
تـسـتــدعي لـلـحـضــور بـالـطـبع  – مـا تـتـركه وراءهـا
بواسـطة أزمـة أواخر الـقرن الـتاسع عـشر ولـكنـها
مــا تـزال حتـتـاج إلــيه لـكي تـثــيـر األزمـة الـتــاريـخـيـة

التي تعيش فيها.
وهـنـاك مـنـهج آخـر تـمت جتـربـته بـشـكل مـوسع مع
ـسـرح" التي ال نـظريـة الـدرامـا هـو "سيـمـيـوطيـقـا ا
ـسـرح كنـوع أدبي بل هـدفـها كل تـهدف لـتـحـقيق ا
سرحي الذي يتم حتـليله باعتباره عملية احلدث ا
مــتـمــازجــة بـ مــخـتــلف أنــسـاق الــعالمـة. وهــنـاك
عـدة مــزاعم عــلــمــيــة عـامــلــة في أغــلب الــتــنـاوالت
السيـميوطـيقـية. إذ يفـترض العـالم السـيميـوطيقي
ضـمـنــا أنه يـتـجــنب الـسـقــطـات الـنـقــديـة والـبالغـة
الـتـنظـيـريـة من خالل الـعودة إلى أصـغـر الـوحدات
الــقــابــلــة لــلــتــمــيــيــز بــشــكل مــنــهــجي فـي الــتــجــربـة
سرحية. وسواء قامت السيميوطيقا على مفهوم ا
"تـشارلز سلذرزبـيرس" للمـفسر وإطالق (الداللة)
ــنـسـوب إلى "دوســوسـيـر" أو قــامت عـلى اإلدراك ا
الـــــقــــائـل إن احلـــــادث فــــعـال في مـــــجـــــال الـــــداللــــة
ـنـفصـلـة هو حـادث اخـتالف فإن الـسـيمـيـوطيـقا ا
فـارقات ـنهـجي ال تـصل فقـط إلى ا في شكـلـها ا
بل تــسـتــهـدفــهــا أيـضــا وتـســعى دائــمـا إلى قــبـولــهـا
وتـوســيع نـطـاقـهـا وتـطـويـرهـا وتـنـقـيـة عـمق الـنـقـد
ـــكــــانـــنـــا الــــواعي في الــــوجـــود ومـــكــــانـــنـــا الــــذاتي 
كمسـتخدم لـلعالمة ومخـلوقات ذات لغـة. ويعبر
"جوناثـان كلر" عن احلـبكة الدرامـية أو القـصصية

وكأنها أسطورة السيميوطيقا ح يقول:
"ألن األعـمـال األدبـيـة لـهـا مـعـنى عـنـد الـقـراء فإن
الـسـيـمـيـوطـيـقـا تـأخـذ عـلى عـاتـقـهـا وصف أنـسـاق
ــعـاني. وال بـد أن ــسـئـولــة عن هـذه ا االصـطالح ا

عـلى الرغم من أن نظـرية الدرامـا قد ترسخت مع
الـفن الـدرامي نـفـسـه مـنـذ أكـثـر من ألـفى سـنـة في
الـتـقـالـيـد الـهـيلـيـنـيـة واألوربـيـة فإن اهـتـمـامـنـا هـنا
يـنـصب عـلى الدرامـا بـاعـتبـارهـا نـوعًا أدبـيًـا وهذا
ـسـرح نـفـسه بـاعــتـبـاره مـشـكـلـة يـعــنى أنـنـا نـهـتم بــا
ــــا ال شك فـــيـه فـــإن وجــــود نـــوع أدبي أدبــــيـــة. و
ـكـن تمـيـيـزه "مـن بـ األنواع يـسـمى "الـدرامـا" ال 
األدبــيــة األخـرى مــثل الــقــصـة الــقــصـيــرة والــروايـة
ـسـرح وقـصـيــدة الـشــعـر" دون اإلشــارة إلى قـاعــة ا
ــاديـة خــارج األدبـيــة ألنه ال تــوجـد مــجـمــوعـة من ا
ــكن من خاللـهــا تـمـيـيـز الــسـمـات أو الـتــشـابـهـات 
الـــنـص الــدرامـي عن ســـائـــر الـــنـــصـــوص الـــروائـــيــة
ـسرح األخرى دون تـعـريف وحتديـد دقـيق لـقاعـة ا
باعتبارها أداة لنقل النص الدرامي. وإال فإن اسم

الشخصية التي تليها نقطتا احلوار ال قيمة له.
سـرح بـاألدب) هو ـسـرح (أو ا إن ارتـبـاط األدب با
ارتـباط مـنطـقي أو هو ارتـباط ضـروري على نـحو
جـمـالي رغم وجـود أشــكـال مـسـرحـيــة تـصـر بـقـوة
عــلى صـفــتـهــا غـيــر األدبـيـة مــثل "الـرقـص" مع أنـنـا
نــحـــتــفظ فـي نــفس الـــوقت بـــتــقـــســيـم أدبي خــاص
ـــســـرح (مــثل لـــنـــصــوص نـالحظ أنــهـــا تـــرتــبـط بــا
اجلـزء اخلاص بـ "مـديـنة الـليـل" في رواية "جـيمس
جـويس" "عوليس" الـذي يتم إدراكه باعـتباره إشارة
إلى نــوع من الــدرامــا ولــيس مــثـاال لــلــدرامــا كــنـوع
ـكن أن أدبي). وهــنـا يـلح عــلـيـنـا ســؤال "مـا الـذي 
ــيــزه بــاعــتــبــاره درامــا? - سـواء مـن خالل قــصـد
مـؤلــفه وتـلــقـيه اجلــمـاهــيـري وتــأثـيــره عـلى خــشـبـة
ـكنـنـا فـهم نص الـعرض بـاعـتـباره ـسـرح وكـيف  ا
نــوعــاً أدبــيــاً مــســتــقالً مع األخــذ فـي االعــتــبـار أن
ـسـرح) (والتـي ال يجب أن سـرح (قـاعـة ا مـنـشـأة ا
تــنــظـر إلــيــهــا عــلى أنــهـا أدبــيــة بــاألســاس) مـازالت
حتـقق جنـاحًا بـشـكل مـا علـى األقل في تقـالـيـدنا
في إجنـاز تـقـطـيع خـاص بـهـا لـلـعـالم األدبـي. وهذا
ــــادة األســــطــــوريـــة ــــا يـــفــــســــر عــــدم ارتــــبــــاط ا ر
ـدونـة) بـ "ديـونـسـيـوس" أو أي طـقس آخـر عـلى (ا
ــهـــرجـــانــات ـــادة تـــؤدي في ا الـــرغم من أن هـــذه ا
ـكــنـنـا أن واالحـتــفـاالت الــديـونــسـيـة. ولــكن كــيف 
نـفهم نص الـعـرض إذن باعـتـباره يـحـدد نوعًـا أدبـيا
مستقال. وعنـدما نصل إلى "أرسطو" جند أن هذه
ــشـــكــلــة تــطـــورت بــالــفـــعل حــيث جنـــد أنه صــنف ا
ـلـحـمة األشـكال الـتـراجـيـديـة والـكـوميـديـة بـجـوار ا
والديثرامب باعتبـارهما من أنواع الشعر التمثيلي
وأن تأثير الـتراجيديـا مثال يتحـدد بطريقـة جتعلها
مــتـاحـة كــلـيـة لــقـار أو لـســامع احلـكــايـة في شـكل
سـردي. وهــذا الـتـمـيـيـز فـي أسـلـوب احملـاكـاة الـذي
يــفــصل األنــواع الـدرامــيــة مـعــروف ألنه يــنــشـأ من
ســؤال مـن يــقــوم بــاحملــاكـــاة هــنــا واآلن ســواء كــان
ـمــثــلـ في تــمــثـيال مــبــاشـرا مـن الـشــاعــر أو من ا
ـــشــهـــد. فـــهل الـــدرامـــا نـــوع أدبي أم أنـــهـــا نـــتــاج ا
انـفـصـام غـيـر أدبي بـ أسـالـيب تـقـد الـنـصوص

األدبية.
وتبدأ "آن أوبـرسفـيلـد" نقـاشهـا للـسؤال الـعام حول

سرح والدراما بقولها: ا
كن أن ـفارقـة أو أنه  ـسرح فن يـنـطوي عـلى ا "ا
ـــفـــارقــــة احلـــقـــيــــقي. وكل من يـــرى عــــلى أنه فـن ا
األدبـي والـتـمــثـيل الـفــعـلي أبـديــان (قـابالن لــلـتـوالـد
والتـجديد) وآنيان (غيـر قابل للتوالـد باعتبارهما

مطابق لنفسيهما).
وعـلى الـرغم من أن هـذا الكالم في غـيـر مـوضعه
ـفـارقـة مـوضـوع الـســؤال مـفـارقـة أدبـيـة أكـثـر ألن ا
من كـونـهـا مـفـارقـة مــسـرحـيـة ألنـهـا ال تـصـدق في
ـــائي والـــطـــقــوس حـــالــتـي الــبـــالـــيه والـــتـــمــثـــيل اإل
ا تصدق ـسرحية خـارج األدبية مثل الـزحام وإ ا
ــعــنى كــوظـيــفـة في حــالـة الــصــراع الـتــأويــلي بـ ا
. ـعنى هـنا واآلن لقـار أو مشاهـد مع للنص وا
ـسـرح هـو ـفـهــوم يـظل صــحـيـحــا ألن ا فـإن هــذا ا
ـكـان الـذي حتدث تـركـيـز مـكـثف لـلـمـفـارقـة فـهـو ا
ـفـارقـة ذات الـسـمة ـغـزى أو ا ـفـارقـة ذات ا فـيه ا
الـتأسيـسيـة لألدب ح تصـير فـنا بذاتـها. ولذلك

فارقة. فإن الفن الدرامي نفسه هو فن ا
سرح إذن مشكلة دون أن ينتمي فعال لألدب مع ا
أنه ذو أهـميـة حاسمـة لألدب وحقـيقـة تاريـخية ال
يـستطـيع األدب بدونـها أن يـكون احلقـيقـة التي هو
ــســـرح ال تــكــون هــذه احلـــقــيــقــة عــلــيـــهــا. وبــدون ا
ـثـمـرة في مـفـقـودة فـقط بل أيـضـا تـكـون الـفـكـرة ا
الـدراما مـفـقودة أيـضا مـن العـالم األدبي. وإذا كان
"أنـــطـــونـــ أرتـــو" قــــد أصـــر أن األدبي أو الـــنـــصي
مـضـاد لـلـمـسـرح احلـقـيـقي فـإنـني ال أخـتـلف مـعه

cyan magenta yellow black File: 10-23�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

> إن مـبدأ النفى واإلثبات (منطق التعارض) له قدرة على فتح مدركات حسية وتأويلية
ـتـلـقى) الـذى يـظهـر عـنـد أحـدهم إثـبـاتـا (جـوهـرا) وفى الـوقت نـفسه ـشـاهـد (ا لـدى ا

يظهر عند متلق آخر نفيا (عارضا) وقد يحدث العكس. 22
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» للهولندية مينيكه شبير. > دار الشروق أصدرت موخرا أول موسوعة عن النساء فى األمثال الشعبية بعنوان «إياك والزواج من كبيرة القدم
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سرحيون فى بريطانيا مثلون  ا  ا
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أهم أدوارهــا دور هــيــدويـج فى مــســرحــيــة
إبـسن "الــبـطــة الــبـريــة" ودور سـالى بــاولـز
فى مـــســـرحـــيــــة "أنـــا آلـــة تـــصـــويـــر" والـــتى
حتــــولـت إلى فـــــيــــلـم ســــيـــــنــــمـــــائى يـــــســــمى
ــلــهـى" ودور كــيت فى مـــســرحــيـــة بــنــتــر "ا

ة". "أوقات قد

ــمـثل مــايـكل ولــدت فى عـام 1936  .ابــنـة ا
ردجـــريف قــــامت بــــالـــتــــمــــثـــيل فـى كل من
ستراتفورد  ولنـدن قبل انتقالها للعمل فى

ية. السينما العا

ولـــــــد فـى عـــــــام 1936 . ذهب إلـى آر. إيه.
ـــــلـــــكـــــيــــــة لـــــلـــــفن ـــــيـــــة ا دى. إيه (األكــــــاد
سرحى) ثم أصبح مـعروفاً بشكل سريع ا
ــدرســة اجلــديـدة لــلــمـمــثــلـ كــواحـد من ا
الـذين يــنـتـمــون لـلــطـبـقــة الـعـامــلـة وأصـبح
مــشـهــوراً فى عـام  1960بــعـد أن قــام بـدور
بيـلى  الير. كـان عمـله مـتنـوعاً ومـتمـيزاً و
ـسـرح الـقـومى ومـسرح آر . شمـل عمـله ا
إس . سى ومــــســـرح الـــرويــــال كـــورت. من
ـــمـــثـــلـــ ـــؤســـســـ لـــفــــرقـــة ا األعــــضـــاء ا

تحدين . البريطاني ا

ولـــد فى عـــام 1903 ذاع صــــيـــته فـى نـــفس
الـــفــــتـــرة الـــتـى ذاع فـــيــــهـــا صـــيـت لـــورانس
أولـيفيـيه وجون جيلـجود. وفى ذلك الوقت
اعتـبـر أداؤه لدور فـالسـتـاف فى مـسرحـية
"هــــــنـــــــرى الـــــــرابـع" اجلـــــــزء األول واجلــــــزء
تـازاً . لم يتوقف عن العمل الثانى أداء 
حــــــتـى مــــــوته فـى عـــــام   1983 كــــــان أحـــــد
ـمـثـلـ الـبـريـطـانـيـ األكـثـر شـهـرة وذاع ا
صــيــته بـســبب كــونه غــريب األطــوار ونـال
اإلعــــجـــــاب بــــســــبب مــــوهــــبــــتـه الــــفــــذة فى

التمثيل.

ولــدت فى عــام  1934.بــدأت مــهــنــتــهــا فى
التمثيل بقيامها بدور أوفيليا فى مسرحية
"هاملت". عـملت فى مسرح الـ (آر . إس .
سى) لــعـــدة ســـنــوات حـــيث لــعـــبت جـــمــيع
األدوار الـنــسـائـيــة مـثل: فـيــوال بـيـاتـريس
لـيـدى مــكـبث. تـعــرف بـأسـلـوبـهــا الـعـاطـفى
والـدافئ فى الــتــمـثــيل . تـعــتـبــر واحـدة من

مثالت فى عصرنا احلالى. أعظم ا

ولدت فى عام 1936 بدأت التـمثيل عندما
كـانت تـعـمل فى شـمـال إجنـلـتـرا. بعـد ذلك
انـــضــمت إلـى مــســرح الـــقــســـوة الــذى كــان
يـــديــره بـــيـــتـــر بـــروك اخملـــرج الـــبــريـــطـــانى
الــكـــبـــيــر وعـــرفت بـــأدائــهـــا دور شـــارلــوت
كـــورداى فـى مـــســــرحــــيــــة "مــــارا / صـــاد".
اط مثل دور واسـتمـرت فى أدائهـا كل األ
كــــلـــيــــوبـــاتــــرا فى مــــســــرحـــيــــة "أنــــطـــونــــيـــو
ـــثـــلــة قـــديــرة أدت وكــلـــيـــوبــاتـــرا". إنـــهــا 
أدوارهـــا بـــإتـــقـــان. كـــانت مـــهـــتـــمـــة بـــشـــكل
خــاص بـالــبــحث عن مــســرحـيــات جــديـدة

كتبتها كاتبات مسرحيات.

الــقــصص الــفــكــاهــيــة الــتى نــســجــتــهــا عن
ـشهورين الذين عـملت معهم فى ـمثل ا ا

اضى. ا

ولــدت فى عــام 1929 . اعــتـــادت أن تــقــوم
بـــأدوار كـــثـــيـــرة فى مــــســـرحـــيـــات لـــكـــتـــاب
مـــحـــدثــــ مـــثل ويــــســـكـــر  ويـــونــــيـــســـكـــو.

تزوجت من سير لورانس أوليفييه.

ولدت فى عام 1930 . انضـمت إلى مسرح
األولــــــــدفــــــــيـك فـى عـــــــام   1950 وبـــــــرعت
ـــســـرحـــيـــات بــــقـــيـــامـــهــــا بـــالـــتـــمــــثـــيل فـى ا
ـسرحـيات احلـديـثة ومن الكالسـيـكيـة  وا

بـالــتـمـثــيل أيـضـا فى مــسـرحـيــات بـريـخت
وتــشـيــكـوف وإبــسن وشــو  ثم تـوقف عن
الـتــمـثـيل فى عـام  1977وعـام   1978وعـام
ــــثل 1979ثم حــــصل عــــلى لــــقب أفــــضل 

لذلك العام.

ـثـلـة ـا كـانت د إديث أشـهــر وأحب  ر
ـســرح الـتـجـارى بـالــتـأكـيـد فى الـقـرن فى ا
الـعشـرين قـامت بـأدوار كومـيـديـة رئيـسـية
بـالرغم من أنـها حقـقت جناحاً فى األدوار
الـتراجيديـة أيضاً . اشتـهرت بشكل خاص
بــــــأدوار مــــــثل دور لــــــيـــــدى بــــــراكــــــنـــــيـل فى
مسـرحـية وايـلـد  "أهمـيـة أن تكـون جاداً" 
ودور مــاالبــروب فى مــســرحــيــة شــيــريـدان
تـنـافسـون" وقد ذاع صـيـتهـا لـيس فقط "ا
بـسـبب مـوهـبتـهـا ولـكن أيـضاً بـسـبب كـثرة

ـلكـية فى عام 1962  وفيـها أثبت شكـسبـير ا
ــمـثـلــ الـشـبـان جـدارته لـيــكـون من أفـضل ا
فى عـام   1960  وقــام بــالــتـمــثــيل فى كل من
الـدرامــا الـكالسـيـكـيــة والـدرامـا احلـديـثـة ثم
ه دور بيل ميتالند أصبح مشهورًا بـعد تقد
فـى مـــســـرحـــيــــة جـــون أوزبـــورن "دلــــيل غـــيـــر
مــقــبــول" والــتى أنــتــجت لــلــســيــنــمــا وقــدمت
ـسرحـية مـرة أخرى وقـام وليـامسون بـنفس ا

الدور فى نيويورك عام . 1981

قـام بـالـتـمـثـيل ألول مـرة فـى نـيـويـورك عام
 1967 وذاع صيته بعـد عام بعد أن قدم
مـسـرحـيـة " ريــتـشـارد الـثــانى " ومـسـرحـيـة
"إدوارد الـثـانى ".  انـضم لـفرقـة شـكـسـبـير
ـلـكـية فـى عام   1974 ولم يـقم بـالـتـمـثـيل ا
فى مـسـرحــيـات شـكـسـبـيـر فـقط لـكـنه قـام

ــســرح طــويالً. قــد ال يـدوم الــنــجــاح  فى ا
مـثل أصـبحوا مـشهورين فى فكثـير من ا
ط واحـــــــد مـن األدوار ثم دور واحـــــــد أو 
ـسـرح. على أن اختـفـوا فى طـيـات تـاريخ ا
ــثـلـ ذوى تـأثــيـر كـبــيـر فى عـالم هـنـاك 
ـسرح البـريطانى تلـمع أسماؤهم فى كل ا
همـة التى تنتج فى بريطانيا. إن البرامج ا
كثيراً منـهم أصبحوا مشهورين فى العوالم
ى وفى صـــنــاعــة الــرحـــبــة لــلـــمــســرح الـــعــا
الـسينمـا وفى هذا الفصل سـنتناول بعض
ـمـثلـ الـبـريـطـانـيـ الـبـارزين فى الـقرن ا

العشرين.

ولــد فى عــام   1907 كــان أول ظـــهــور له عــلى
سـرح وهو فى سن اخلامـسة عشرة خـشبة ا
من خالل مسرحية شكسبير"ترويض النمرة"
مـثلـ كانـوا كـلهم صـبيـة وقام هـو بدور ألن ا
ـثًال يــعـمل كــاثـرين ! وكــانت أول وظــيـفــة له 
طـول الـوقت فى مـسـرح بـرمـنـجـهـام الـطلـيـعى
لـكـنه مــالـبث أن انـتـقل إلـى مـسـرح األولـدفـيك
ـشهـور فى لـندن. وبـعـد أن مثل لـلـسيـنـما فى ا
أمــريــكـا عــاد لــيــعــمل فى مــســرح األولـدفــيك
ــسـرح ـثـل كـمــا أنه تــولى إدارة ا كـمــخــرج و
والـعــامـلــ وفى عـام  1963 أصـبـح مــخــرجـا
لـلـمــسـرح الــقـومى وســاعـد فى تــخـطـيط أول
مبـنى لـلمـسرح الـقـومى والذى افـتـتح فى عام
ـــــســــرح ــــســـــارح   1974وقـــــد ســـــمى أحـــــد ا
أوليـفيـيه ليـقدم أعـماله هـناك . كـرمته الـدولة
أيــضـا فــفى عـام  1947 مــنح لـقب ســيـر وفى
عـــام  1970مــنـح لــقب لـــورد. وتــكـــمن عـــظــمــة
تـمـثـيـله فى أنه يـجــسـد شـخـصـيـات يـؤمن بـهـا
الــنـاس شــخــصـيــات نــابــضـة بــاحلــيـاة . أدلى
بـــتـــصـــريـح يـــومـــًا أنـه يـــســـتـــطـــيـع أن يـــجـــســـد
جرد أن يحصل على الفكرة من الشخصيـة 
أنــفـــهــا- وهى اخلــطــوة األولى الــتى يــتــقــمص

فيها الدور.  

 ولد فى عام   1904 وظهر ألول مرة على
مـــــســــرح األولــــدفــــيـك فى عــــام  ? 1921ثم
مـــــــالــــــــبث أن أصـــــــبـح واحـــــــداً مـن أفـــــــضل
ــمـثــلــ الـشــبــان فى ذلك الــوقت. تــكـمن ا
مـهارته اخلاصـة فى صوته القـوى ومهارته
فـى فـــهم الـــدرامــــا الـــكالســــيـــكـــيـــة . وكـــان
اهـتـمـامه اخلـاص مـنـصـبـاً فى الـتـراجـيـديا
الـــكالســـيـــكـــيـــة لــــكـــنه لـــعب أيـــضـــاً أدواراً
كـوميـديـة . عـمل غالـبـاً مع أولـيفـيـيه حتى
إنـه لــــعـب نــــفس األدوار فـــــفى عــــام 1935
عـنــد إنــتـاج مــسـرحــيـة "رومــيــو وجـولــيـيت"
لــعـب كل من جـــيـــلـــجـــود وأولـــيــفـــيـــيه أدوار
رومـيـو ومـيـركـيـوتـيو لـكـن بـأداء مخـتـلف. و

سرحيات التى مثل فيها. قام بإخراج ا

ولـــــد فى عــــام  1922 بــــدأ الـــــتــــمـــــثـــــيل فى
ســـتــراتــفـــورد بــعـــد أن عــمـل فى كــثـــيــر من
مـــســـارح الـــطـــلـــيـــعـــة الــــعـــديـــدة وعـــمل مع
ـشـهـور بـيـتـر بـروك وأوجـدا مـعـاً اخملـرج ا
رؤى جديدة لـتقد كالسـيكيـات شكسـبير
ـلك لــيـر". عـمل فى لــنـدن مع جـون مــثل "ا
يا بلعبه جيلجود ثم ذاع صيـته أخيراً عا
دور تـومـاس مـور فـى مـسـرحـيـة "رجل لـكل
الـعـصـور" والـتى  إنتـاجـهـا لـلمـسـرح كـما

أنها أنتجت للسينما.

ولـــــــد فـى عـــــــام  .1937انـــــــضـم إلـى فـــــــرقـــــــة

سرح التجارى تكتسب شهرتها من احلكايات ثلة فى ا  أشهر 
شهورين مثل ا الفكاهية التى نسجتها حول ا

سرح فى سن  لورد أوليفييه يظهر على خشبة ا
اخلامسة عشرة ليقوم بدوره فى «ترويض النمرة»

السير جون جيلجود

بول شوفيلد

نيكول وليامسون

أيان ماكل

د إديث إيفانز  
جوان بلورايت

فانيسا ردجريف

ألبرت فينى

سير رالف ريتشاردسون

جودى دينتش

جليندا جاكسون

ثـل الظالم ـثل الـعـدل واخلـيـر و > الـنـور جـوهـر والـظالم عـارض إن النـور 
الـشر والقبح وإن تـقابالت الضوء والـظلمة الـنهار والليـل.. إلخ تراكيب يكمل

بعضها بعضا.

سرحي جريدة كل ا
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حاذاة رجل يشبهنى». شى  > الشاعر هشام الصباحى صدر له مؤخراً ديوان جديد بعنوان «ا

يوتوبيا فرحات وقبضة األمن..!

iógR óªëe

ستوى صاحبة وكذلك ا واأللوان الغامقـة ا
ـقـدمـة حـتى كـراسى ـمـتـد فى ا احلـجــرى ا
ـتـفـرجـ بال ضــرورة درامـيـة أو جـمـالـيـة ا
الــلــهم إال اإليـحــاء بـالــتـحــجــر الـكــامن خـلف

شهد الظاهر!.. ا
وجـاءت الـنـهـايـة تــلـخـيـصـيـة لـتـكـرار مـا جـاء
سـلـفــا عـبـر صـوت أحـمـد احلـجـار وفـاطـمـة
مـحـمد عـلى وحلن بـاهـر احلـديدى فى أقل

من دقيقة ونصف.
ـمـثـلـ سـمت الـعـرض ومـعـنـاه وكـانت بـاقــة ا
ـمـثل عــبـد الـرحـيم وكـانـت درة هـذه الـبـاقــة ا
حـسن فى دور فـرحـات لـتـحـمـله عبء الـعـمل
ــتــمــيــز وقــدرته بـــدوره احملــورى وحلــضــوره ا
عــلى اإللــقــاء واألداء والتــصـــاله احلــمــيم فى
تلقيه وقد فوجئت باخملرج سالسة ويسر 
ثال فى دور "محمد" عمرو قابـيل شاعرا و
ثقف "حامل الكتاب" الذى حتاور معه ذلك ا
فــرحــات عن مـــديــنــتـه الــفــاضــلـــة وكــيف أنه
انـــقـــلب إلى الـــنـــقـــيـض عـــنـــدمـــا عـــلم أنه من
ــتــهـمــ فى إشـارة ذات داللــة بــلـيــغـة عــمـا ا
ـفــكــرة وعالقــتــهــا بـاألمن يــحــدث لـلــنــخــبــة ا
والــتى تــقــوم عــلى الــقــمع ولــيس احلــمــايـة!..
واســـتـــطــــاعت مى رضـــا فى دور األرمـــلـــة أن
تـــؤدى أداء كـــومـــيـــديـــا مـــتـــمـــيـــزا فى رشـــاقـــة
وتـمكـن ومثـلـهـا مـقابـلـهـا حـسن عـبـد الله فى
دور اجلـار وكــان ثـنـائـى الـكـمــسـارى "أشـرف
شـــكـــرى" والـــعـــامل "هـــشــــام عـــلى" مـــتـــمـــيـــزا
بـــــحــــــضـــــوره وسالســــــة أدائه وقـــــدرتـه عـــــلى
الــدخـول فـى إهـاب الــشــخـصــيــة رغم قــصـر
الـدور وكذلك كـانت "راندا إبـراهيم" فى دور
الـهـا صــاحـبــة الـكــلب لـولــو وطـارق شـرف
ــبـــاحث صــاحب احلــضــور فى دور مــعــاون ا
ـمــيـز والــقـدرة الــواضـحـة فـى الـتـشــخـيص ا
ولـفت الــنـظـر بـشـدة كل مـن الـبـقـال "مـحـمـود
الـــــزيــــات" فـى رســــمـه الــــدقـــــيق ألبـــــعــــاد دور
الــقـصــيــر والـذى يــذكــر بـعــظــمـاء عـن حـجم
" شـفيق نور الدين وكـذلك "ياسر أبو الـعين
فى دور عبد التـواب و"محمد شاكر" فى دور
عبده و"ولـيد أبـو جميـعة" فى دور العـسكرى
أمـــا درة الـــعـــرض الـــبـــهـــيـــة فـــكـــانت "نـــشـــوى
إســـمـــاعـــيـل" فى دور خـــديـــجـــة بـــحـــضـــورهــا
الـــفـــريــــد وقـــدرتـــهـــا الـــهـــائـــلـــة عــــلى حتـــقـــيق
الـشــخــصـيــة من الــعــدم وتـوصــيــلـهــا احلــمـيم
للمتفرج فى لـيونة وسهولة ويسر فائق.. لقد
مـــرت الـــلــيـــلـــة األولى ال تـــخــلـــو من الـــســـحــر
وســوف نــنـتــظـر أمــارات الــسـحــر اإلدريـســيـة
. على يد عمرو قابيل فى الليلت القادمت

زمن كـــتـــابـــة الــعـــمل" شـــعـــار "الـــشــرطـــة فى
خــــــــــــدمـــــــــــة الـــــــــــشـــــــــــعـب".. إال أن اخملـــــــــــرج
والـسيـنوجـرافى صـبحى عـبد اجلـواد جعال
رسم خـط "فى خــــدمـــة الــــشــــعب" فى بــــنط

صغير ال يقرأ..
مثل ال جتـد أى إنصاف بل جتـد الفسـاد "ا
ـــبــاحـث" وجتــد قـــلــة احلـــيــلــة فى مـــعــاون ا
ـــمــــثـــلـــة فى فـــرحـــات" وانـــعـــدام الـــقـــدرة "ا
واحلــــالــــة األمـــــنــــيــــة ال تــــعــــبــــر عن درع واق
حـقـيـقى بل قـبـضـة قـويـة حلـمـايـة الـنـخـبـة
الــتى تـمـثـلـهــا الـهـا صـاحـبــة الـكـلب الـلـولـو
عنى الكـلى للعمل فـترض أن ا .. وا ـفقود ا
كــمـا قــصـده إدريس  – هــو ذلك الـتــنـاقض
ـديــنـة الــفـاضــلـة وبـ بــ حـلـم فـرحـات بــا
ـدينة الـفاسدة?!.. وهذا واقـعه الفارق فى ا
مـا حــاول قـابــيل وعــبـد اجلــواد حتـقــيـقه أو
تــنــفــيــذه عــبــر مــجــمــوعــة الــبــانــوهــات الــتى
عـــبـــرت عن مـــنـــظـــر الـــقـــسـم بـــالـــرمـــاديــات

الـــكــرام! ويـــطـــلب لـــهـــمـــا الـــصـــول فـــرحــات
اإلسـعــاف ألنـهـمـا مـصـابــان ويـنـزفـان ولـكن
سيارة اإلسعاف تـتأخر وعندما تأتى يكون
ـــصـــابــان قـــد جلـــآ إلى حـــيـــلــة مـــا إلنـــقــاذ ا
نـفـســيـهـمـا ويـخـتــفـيـان?!.. واحلـالـة األخـيـرة
هـى حــالـــة فـــقــدان "كـــلب لـــولـــو" من إحــدى
الـهوا ذات الـنـفوذ والـتى تـأتى فى صحـبة
باحث الـذى يختـلى بهـا فى غرفته معـاون ا
فى انـــتـــظـــار إتـــمـــام الــــتـــحـــرى عن الـــطـــلب
ونـسمع الضحكـات اخلليعة. ثم يـخرج معها
فى إشـارة فـجـة إلى أنه الـكـلب الـذى سوف
يـــبــــيت مع ســــيـــدته وقــــبـــله كــــان قـــد خـــرج
الـــكــمـــســارى وهـــو يــسب الـــلــصـــوص الــذين
يـــســـيـــطـــرون عــــلى كل شـىء وبـــعـــده يـــدخل
البقال الذى كسر زجاج واجهة محله ولكن
فرحات ال يغيثه حتت زعم بيروقراطى بأن
الـنـاحـيــة الـتى كـســرت من الـواجـهــة ال تـتـبع
ــا تــتــبع قـــسم شــبــرا?!.. وأثــنــاء قــســـمه وإ

ذهبت إلى مسرح الـغد ألعايش الليلة األولى
من لـــيــالى "وجـــوه الــســاحـــر يــوسف إدريس»
الــثالث». لـــلــمــخـــرج عــمــرو قـــابــيل.. وقــراءة
يـــــوسف إدريس قـــــراءة درامــــيــــة ومــــســــرحــــة
قـــصـــصه وروايـــاتـه فـــكـــرة جــديـــرة بـــالـــتـــأمل
واالعـــتــــبـــار ولــــكن هـــذا ســــيـــتم حــــدوثه فى
الليلت التـاليت ألننا فى الليلة األولى أمام
ـــســـرح الــصـــرف.. عـــالم جـــمــهـــوريــة عــالم ا

فرحات فماذا فعل "قابيل" فى "إدريس"?!
فى الـبـدايـة لـفـتنـى الظـالم لدقـائق خـلت من
ــعـــنى.. ســـمــعت خـاللــهـــا تــداخـالً صــوتـــيــًا ا
مـسـجـًال ثم أداء تـمـثــيـلــيـًا "إذاعى طــبـعـا" فى
الـظالم يفـصح اإللـقاء عن عـسـكرى بـوليس
.. إلخ ثم ـتــهــمــ فى حــجــز الــلــصــوص أو ا
يـسطع الضوء لنـشاهد ظهـر الصول فرحات
وهو أمـام مكتب خـلف احلاجـز التقـليدى فى
ـنـظر  – عـبر : ا قـسم شـرطـة وعـلى الـيـمـ
ــتالصـقـة الـتــقـلـيـديـة  – غـرفة الـبـانـوهـات ا
بـاحث وفى العمق الـسالسل ولوحة مـعاون ا
ـطـلـوب وفى إعالنـيـة مـلـصق عـلـيهـا صـور 
الــيــســار دكــة جتــلس عــلــيــهــا امــرأة وســتــائــر
ســوداء تــشـى بــأن بــاب اخلــروج خـــلــفــهــا?!..
وإلى الـيـمـ يـجــلس عـسـكـرى فى حـالـة نـوم
تـام وإلى جواره شاب يـنتظـر وقد أمسك فى

يده كتابا..!?
يــزعق فــرحــات مــتــذمــرا وشــاكــيــا من ســوء
األحــــوال وفــــســـــاد الــــنــــظم واألمــــور وعــــبــــر
مـونـولـوج طـويل يـبـثنـا من خـالله شـكواه من
األوضـاع الـفاسـدة وطـموحه أو رؤيـته لـعالم
ــونـــولــوج فــاضـل "يــوتـــوبــيـــا" ويــقـــطع هـــذا ا
تــــــــداخـالت مـن طــــــــالـــــــــبـى احلــــــــاجــــــــات أو
ـتـصـارعـ نـتـيـجـة فـساد ـتـخـاصـمـ أو ا ا
ـظـلـوم ـهم من ا األوضـاع ولـكـنـهم فى عـا
واحلـالة األولى امرأة مطلـقة يسعى طـليقها
ستمر عـليها والتهـرب من نفقتها للـعدوان ا
ـرأة فـى حــالـة ظــلم?!.. فى تــبــيـان لــوضـع ا
والـــثـــانـــيـــة مـــتـــنـــاقـــضه مـــعـــهـــا حـــيث امـــرأة
مــتـصـابــيـة مـحـبــطـة جـنــسـيـا تــود اغـتـصـاب
ذكـــورة مـــراهـق يـــســـكن بـــجـــواره عن طـــريق
الـزعم بـأنه يتـحـرش بـهـا جنـسـيـا عن طريق
الـلـفظ والـنـظــر وحـتى الـفـعل إن اسـتـطـاع..
وهــذا كـله كــذب?!.. واحلــالـة الــثـالــثـة راكب
أتــوبـيـس وكـمــســارى تـضــاربــا بــعـد اخلالف
عـــلى رفض األول كــتـــابــة بــاقى نـــقــوده عــلى
ظـــهــر الـــتــذكـــرة وهــو أمـــر كــان يـــحــدث فى
الـستينـيات فى زمن كتابـة العمل ولعل هذا
األمــر هــو اإلشــارة الــوحــيـدة الــتـى سـقــطت
من اخملـرج لـتـشـيـر إلى زمن احلـدث ولـكن
شاهـدين ليـسوا من معـاصرى مثل معـظم ا
هــذه الــعالمــات فـســوف تــمــر عـلــيــهم مـرور

ونولوج "الفرحاتى" هذه التداخالت يـصل ا
إلى حـــوار مع ذلك الــشـــاب حــامل الـــكــتــاب
والــذى نـعــرف مــنه حب فــرحـات لــلــسـيــنــمـا
ورغـبـتـه فى إنـتـاج فـيـلم ســيـنـمـائى ويـحـكى
للشـاب ولنـا عن فيلـمه الذى به فقـير عامل
شــــريف يـــقـــابل هــــنـــدى غـــنى تــــســـقط مـــنه
زمـردة فيـعطـيهـا له ويرفض أخـذ أى عطـية
مــنه ولــكــنه يـعــطــيه ورق يــانـصــيب ويــكـسب
مــلـيــون جـنــيه ويـشــتــرى بـواخــر تـرفع أعالم
مصر ثم يبنى مـصانع ويشترى مزارع حيث
يـعـمـل ويـزرع الـكل ويــأخـذ كل مــا يـســتـحـقه
مـن نـتــاج عــمــله ويــكــون اجلــمـيـع فى حــالـة
كـفــايـة وســعـادة وتــســود األخالق احلـمــيـدة
فى عـــالـم فـــرحـــات الـــيـــوتـــوبى هـــذا والـــذى
يــقـــطع مـــجــرد اســـتـــمــرار حـــكــيـه حــكـــايــات
ـر عن معـاناة طبـقة كـادحة ال جتد الواقع ا
من يــرعــاهـا حــتى عــنـدمــا تــلـجــأ إلى األمن
الـذى كـان يرفع "وقـتـئـذ فى الـستـيـنـيات فى

فى الليلة األولى من "وجوه الساحر"

مثل اجلادين منحوا العرض معناه  باقة من ا
دوروثى تيوتن

السير لورانس أوليفييه (لورد أوليفييه)

 قراءة يوسف إدريس درامياً 
ومسرحة قصصه بحاجة إلى تأمل
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تشرد أن ينفض عن نفسه العزلة وعفوية شديدين  ويحـاول ا
فـيــدخل فى حـوار من طـرف واحـد مع الــسـيـد الـذى يـبـدو وقـد
ـشـهـدية ضـاق به ذرعـاً .. وتـتضـافـر الـلـغة احلـواريـة مع الـلـغة ا
عـاناة النـاجتة عن الـتفاوت الـطبقى  فى التعـبيـر عن العزلـة وا
ـثال يـتـحدث كل مـنهـمـا من مكـان سكـنه  وبـينـما فعـلى سـبيل ا
ـتـشـرد فى يـحـيـا الــسـيـد فى مـكــان يـطل عـلى الــبـحـر  يـحـيــا ا
منـزل تخـترقه الـشقـوق وينـتهك فـيه جيـرانه خصـوصيـته  وقد
أخفق اخملـرج حيـنمـا حاول إضافـة لغـة مشـهدية تـنقل لـلمـتلقى
اذج من صورة احلـياة االجتـماعيـة للمـتشرد  فـجسد بـصرياً 
جـيرانه التى يحكى عـنها  وجاء ذلك فى صورة تـرجمة حرفية

شهد إلى حد كبير.  للكلمة أضعفت من ا
ـــشــهـــديــة جــاءت بـــالــغـــة الــداللــة عــلـى أن مــعــظـم اإلضــافــات ا
ـمثـل  ومـنـها لـوحات والتـكـثيف  مـنهـا لـوحات فـردية ألحـد ا
ـمــثالن  ومن الـنـوع األول تـمـيـزت تـلك الـلـوحـة اشـتـرك فـيـهـا ا
الـتى نـرى فيـهـا الـسـيـد وهو يـحـاول أن يـفـتح فـمه دون جدوى 
ـتــشـرد عن أصــدقـائه  ولــكـنه ـشــهـد بــعـد أن يـســأله ا ويــأتى ا
يبـدو عاجـزاً عن احلـديث مع األصـدقاء أو غـيرهم  ثـم ينـطلق
الــسـيـد فى رقـصــة عـنـيــفـة تـعـبــر عن عـزلـته وعــدم قـدرته عـلى
الــتــواصل مع اآلخــريـن  وكــنــمــوذج لــلــوحــات الـــتــعــبــيــريــة الــتى
ـمـثـالن تـلك الـلـوحـة بــالـغـة الـداللـة حــيـنـمـا تـتم اشـتـرك فــيـهـا ا
ــتـــشـــرد - من خالل شـــخـــصـــيــتـى الــظل – الـــســيـــطـــرة عـــلى ا
وحتـــويــله إلـى كــائن حـــيــوانى ُيـــربط بــاألحـــبــال  ثم يـــبــدأ أحــد
الـظـلـ فى تـقـطـيع حلـمـه والـقذف بـقـطـع الـلحـم الـتى يـتـلـقـاها
السـيد فى نـهم حيـوانى .. لقـد حمـلت رؤية "عـبد اجلـواد" بعدًا
جــديــداً لــلــنص الــشـهــيــر حــيــنـمــا لم تــقــصــر ضــحـايــا الــتــفـاوت
ــتــشــرد وحــده  بل أضــافت إلــيــهــا الــطــبــقى عــلـى شــخــصــيــة ا
شخـصية السيد أيضـاً  فالطبقة البـرجوازية هى أيضاً ضحية
النــغالقــهــا عــلى ذاتــهــا وعــدم قـدرتــهــا عــلى الــتــواصل  بل هى
ضـحيـة لـنهـمهـا وشرهـها االسـتـهالكى  وهو مـا يتـجلى بـوضوح
البس فى تــلك الـلــوحـة الــتى يـتــصـارع فـيــهـا الــسـيــد مع قـطع ا
ـعطـر اجلو  الـتى تـنهـال علـيه من اخلـارج ويحـاول مـقاومـتهـا 
وهى محـاولة فـاشلـة بالطـبع  فاخلـواء الروحـى الذى يعـانيه ال
زيـد من الشره االستهالكى . وإذا كـنا نختلف ـكن مقاومته 
مع تـلك الـرؤيـة التـى جتعـل من طبـقـة الـسـادة اجلـدد ضـحـايا 
لك إال اإلعجـاب بجدة الرؤية والـقدرة على حتويل إال أنـنا ال 
الـفـكر إلى تـقـنيـة تـتجـسـد فى صور مـسـرحيـة شـديدة احلـيـوية
ـرونــة والـتـكــثـيف والـقــدرة عـلى إثـارة الــدهـشـة  وال شك أن وا
رونة والـقدرة البـدنية الـهائلـة التى يتـمتع بهـا "محمد الليـاقة وا
فؤاد" ساعدت اخملرج على منح شـخصية السيد مساحة كبيرة
ـساحـة الـكالمـية  لـلـتعـبـيـر احلركى عـوضـته كـثيـرًا عن ضـيق ا
كــمــا جنح "عــبــد اجلـواد" فـى اجلــمع بــ اإلخــراج والــتـمــثــيل 
ـتـشـرد عـلى حـيـث وضع تـصـوراً داخـلـيـاً وخـارجـيـاً لـشـخـصـيـة ا

قدر كبير من اإلقناع واجلدة .
اليوم السابع : فى محاولة طموحـة لتقد معارضة مسرحية
للـفـيـلم  الـسيـنـمـائى الـشهـيـر "أرض الـنـفاق" قـدمت فـرقـة "ع
الــشــمس" عـــرضــاً مــســرحـــيــاً بــنــفـس االسم من إنــتـــاج ســاقــيــة
الـصاوى  كـتبـه "هشـام يحى" وأخـرجه "مـحمـد نـشأت" . ومـنذ
ــتـفـرج أن يــرى مـعـاجلـة ــسـرحـيــة  يـتـوقع ا اإلعالن عن اسم ا
جديدة للـفيلم الشهـير الذى ينـدر أن يكون بينـنا من لم يشاهده
 وتـتسع آفاق التوقـعات إلى حدود أرحب بعد الـكلمة التى قدم
بها اخملـرج مسرحيـته مؤكدًا أن الـعرض يبـدأ من حيث انتهى 

سـرحـى بدءا > حـدد (كـاوزان) ثـالثة عـشـر (نـسق عـالمة) تـعـمـل فى الـعـرض ا
ـاءة حـركـة اجلـسـد مـن: الـكـلـمـات تـغــيـيـر نـغم الـصــوت تـعـبـيـر الــوجه اإل
ؤثرات الـصوتية وسيـقى ا ـكياج غـطاء الرأس اللـوازم الديكـور اإلضاءة ا ا

ولكل منها منطقه اخلاص.
سرحي جريدة كل ا
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فى شــخــصــيــات احلــيــاة إذ يــكــتــنــفــهـا
الــغـمــوض الــكــثـيــر عــلى الـدوام إال أن
ـــســـرحى من هـــذا ال يـــعـــفى الـــكــــاتب ا
واجــــــــــبـه فـى أن يـالحـظ وبــــــــــتــــــــــعــــــــــمق
وبـوضـوح قــدر اإلمـكــان بـيـنــمـا يــنـبـغى
عليه أن يـتحاشى الوصـول إلى النتائج
ــســرحــيــة والــتـــحــديــدات الــتى جتــعل ا
مـجــرد مـســرحـيــة ال سـيــركـاً حلــقـيــقـة

التجارب اإلنسانية».

ــســرحــيــة: «إن الــهــدف الــذى آمل أن ا
ــســرحــيــة لــيس هــو أحــقــقه من هـــذه ا
ــشـكــلـة الـنــفـســيـة الـتى يــعـانــيـهـا رجل ا
بـالـذات وعـنـدمـا أحـاول أن أضـع يدى
ر بها جماعة على نوع التـجربة التى 
مـن الـــنــــاس تــــلـك الــــتـــصــــرفــــات الــــتى
يــــتــــداخل بــــعــــضــــهــــا فى بــــعض والــــتى
يــأتـــيــهــا بــشــر أحــيــاء فى جــو عــاصف
تـسـبــبه أزمـة مـشـتـركـة والبـد من تـرك
بــعض الــغــمــوض فى رسم شــخــصــيــات
ـــســـرحـــيـــة - حــتـى لـــو كـــان اإلنـــســان ا
يرسم شخصية نفسه - كما هو احلال

فــوق ســـطح صــفــيح ســـاخن فــزوجــهــا
مـــنــــذ الــــطــــفـــولــــة مــــصـــاب بــــالــــشـــذوذ
اجلــنــسى وكــان صــديــقه يــتــردد عــلــيه
فى بيته فـلما مات الصديق اتهم برك
زوجـــــــتـه بــــــأنـــــــهـــــــا كـــــــانـت وراء مـــــــوته
فــخـــاصــمــهـــا وظل يــشــاطـــرهــا غــرفــة
نـومـهـا ورفض أن يشـاطـرهـا الـسـرير.
ـسـكـينـة ظـلت على حـبـها لكن الـقـطة ا
لـزوجـهـا وكـانت تـغـار من زوجـة شـقيق
زوجـــــهـــــا ألنـــــهـــــا أجنـــــبـت له األبـــــنـــــاء
ولـتــوقـعــهـا أن تــؤول ثـروة األب الــكـبــيـر

ومزارعه إلى االبن األكبر.
وقد بـذلت مارجريـت كل ما أوتيت من
بـــراعــة أنـــثـــويــة لـــيــنـــصــلح حـــال الــزوج
الـــشــاذ ويـــعــاشـــرهــا مـــعــاشــرة األزواج
حــتـى يــتــاح لــهــا إجنــاب الــولــد فــيــحق
لـهـما أن يـرثـا األب الـكبـيـر. لـكن الزوج
يـــزداد جـــفــــوة لـــزوجـــته وحــــنـــيـــنـــا إلى
صديقه الراحل وتفشل محاوالت األم

. الكبيرة إلصالح ما ب الزوج
ـرض بـاألب الــكـبـيـر وعـنــدمـا يـشـتــد ا
تـــــتــــصـــــور مــــارجـــــريـت أنه عـــــلى وشك
الـوفــاة فــتـعــلن - كــذبـا - أنــهــا حـامل
وحتـاول أن تـسـتمـيل زوجـهـا لـكـنه كان

قد أصبح شاذاً خالصاً فال فائدة!
باإلضافـة إلى ذلك فإن العالقات ب
ـسـرحـيـة تــتـسم بـالـكـذب شـخـصــيـات ا
والــنـفــاق فـقــد عـاش األب الــكـبــيـر مع
زوجـتـه دون أن يـحــبـهــا بل إنه يـضــمـر
لهـا كرهـاً عمـيقـاً وإن لم يعـلنه واالبن
األكبر يبادل أباه كرهاً مضمراً واالبن
األصـــغــر يــرفض االعــتــراف بــحــقــيــقــة
الـعالقـة الـتى كـانت بـيـنه وبـ صـديقه
الـــراحل واألطـــبــاء يـــصـــارحـــون أفــراد
األســـرة بـــخـــطــورة حـــالـــة أبـــيـــهم لـــكن
احملـــيــــطـــ به يـــرفـــضـــون مـــصـــارحـــته

باحلقيقة.
ضياع الثقافة األصلية

سرحية أن تقول? هل هى ماذا تريـد ا
ـفــكـكـة? هل تـديـن الـروابط الـعــائـلــيـة ا
ــال تـــنـــتـــقـــد ظـــاهــرة الـــتـــكـــالب عـــلـى ا
وتـكويـن الثـروات? هل تـتـنـاول سـلـبـيات

الطبيعة اإلنسانية كالنفاق واألنانية?
ــــســــرحــــيــــة - فى أيــــا كــــان األمــــر فــــا
مـجـملـها - تـنتـسب إلى مسـرح وليـامز
الــــذى يــــركــــز عــــلى ضــــيــــاع الــــثــــقــــافــــة
األصـــلـــيــة الـــتى كـــانـت ســمـــة اجلـــنــوب
ـادية األمريـكى وتـدين تفـشى الـقيم ا
وســــيـــطــــرتـــهــــا عــــلى عالقــــات األفـــراد

واجلماعات.
واحلق أن إنــتـاج مـسـرحـيــة ولـيـامـز فى
الـسـيـنـمـا األمـريـكـيـة نـفـسـهـا قـد خرج
بـــــعــــمـل درامى يـــــخـــــتـــــلف كـــــثـــــيـــــراً عن
سـرحيـة. لقـد ركز الـفيلم عـلى بعض ا
اجلوانب وأهـمل جوانب أخرى لذلك
فـإن من شاهـد الفـيلم دون أن تـتاح له
سرحـية البـد أن يخرج بـفكرة قـراءة ا
غير صحـيحة عن الدرامـية فى مسرح

وليامز.
يـقـول ولـيامـز فى تـوجـيـهـاته خملرجى

ى  ى كاتب عا كاتب عا
بـعــد «احلـيـوانـات الــزجـاجـيــة» بـعـامـ

ظــــهـــرت مــــســـرحــــيــــة «عـــربــــة اســـمــــهـــا
الـــــرغـــــبــــة» (1947) لـــــتـــــؤكـــــد أن جنــــاح
ولــيـامــز لم يـكن عــفـويــاً وال مـصــادفـة
ـــــثل أمالً ــــا هـــــو كـــــاتـب جـــــديـــــد  وإ

حقيقياً للمسرح األمريكى.
ــســرحــيــة تــتــنـاول أبــعــاداً أخــرى من وا
احلــيـاة األمــريـكـيــة فى أعـوام الــكـسـاد
وهـى حتـــفل بـــالـــرمـــوز وبـــالـــشـــاعـــريـــة
الــقـــاتــمــة وعـــوامل اإلغــراء اجلـــنــسى
ـا يـتـمـيـز به مـسـرح تـنـيـسى وغــيـرهـا 

وليامز.
ــــســــرحــــيــــات الــــتى أكــــدت ثم تــــوالـت ا
ــقـدمــة بـ كــتـاب وقــوف ولـيــامـز فى ا
ــــتـــحـــدة وفى ـــســـرح فـى الـــواليـــات ا ا

العالم.
يـقـول: لــقـد كـان احلـيـاء الـشـديـد - فى
وقت مــا - حـائـالً بـيــنى وبـ االتــصـال
ـــا كـــان ذلك ـــبـــاشــــر بـــاآلخـــريـن ور ا
ســـــــبـــــــبــــــاً فـى أنـى بـــــــدأت أكــــــتـب لـــــــهم
ـسـرحـيـات والــقـصص إال أنـنى حـتى ا
اآلن وبــعـد أن انــفــلـتـت عـقــدة لــسـانى
وذهـبت عنى حـمـرة اخلجل وتـخـلصت
من الــصـمت واحلــيـاء بـعــد أن اجـتـزت
مـرحـلـة الــشـبـاب الــعـصـيـبــة الـتى كـانت
الــســبب ذلك الزلت أجــد أن الــتــفــاهم
مع جـماهـيـر الـغـربـاء الـذين ألـتقـى بهم
ــــوســــيـــقــــيــــة الــــهــــادئـــة فـى احلــــفالت ا
ـــقـــاعـــد بـــأضــــوائـــهـــا اخلـــافـــتــــة وفى ا
ــــســـــرح أيــــســـــر من اجلــــانـــــبــــيـــــة فـى ا
الـتـفـاهم مع إخـوانى اجلـالـسـ أمـامى
على مـائدة واحدة فألن األول غرباء

عنى فإنهم أكثر قرباً وتفهماً.
وتـعد «قـطة فـوق سطح صـفيح ساخن»
(1954) من أهـم مــســـرحــيـــات تــنـــيــسى

وليامز إن لم تكن أهمها جميعاً.
وقـــد أحـــدثـت عـــروضـــهــــا ردود أفـــعـــال
ــتــحـدة إيــجــابــيــة لـيـس فى الــواليــات ا
ــا فى الـعــواصم األوربـيـة وحـدهـا وإ

عندما عبرت عروضها احمليط.
ــــــســــــرحــــــيـــــة أو إذا لـم تـــــكـن قــــــرأت ا
شـــاهــدتــهـــا فــلــعـــلك شــاهــدت الـــفــيــلم
العربى الذى قـام ببطولته نور الشريف
وبـــوسى وفـــريـــد شـــوقـى والـــذى عــرب
مــســرحــيـــة ولــيــامــز مع الــتــأكــيــد عــلى
ــــســـرحى الــــفـــارق بــــ تـــفــــوق الـــنص ا

وسذاجة احملاكاة السينمائية!.
األب الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــر أو اجلـــــــد مـــــــريض
بالـسـرطان وكل من حـوله يـخفـون عنه
طــبـيــعـة مـرضه حــتى األم الـكــبـيـرة أو
اجلـدة ســكـتـت عن مـصــارحـة زوجــهـا
ولــلـزوجـ ولـدان شـقـيــقـان هـمـا جـوبـر
وبــرك األكـبــر جـوبـر لـه خـمـســة أبـنـاء
وتـشـاركه زوجـته أحالمه فى االسـتيالء
عـــلـى ثـــروة أبــــيـه ومـــزارعـه الـــواســــعـــة
والــتى تــزيــد مـــســاحــتــهــا عــلى 28 ألف
فدان خـاصة وأن «بـرك» األخ األصغر

لم ينجب أبناء من زوجته مارجريت.
إن مــارجـــريت هى الــقـــطــة الـــتى حتــيــا

 على
الكاتب
سرحى ا
 أن

 يتحاشى
الوصول
للنتائج

والتحديدات

تنيسى وليامز.. 
هل قتله اإلدمان?      ( 2)

سرحية  ا
ليست
سيركاً
لكنها
ترجمة
للحقيقة
اإلنسانية

> الهيئة العامة لقصور الثقافة أصدرت موخراً كتاب «رسائل أوديسيوس» مختارات شعرية للسورى نورى اجلراح.
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 أكثر من
نصف
العروض
قدمة ا
جلأت إلى
سرح تقنية ا
سرح داخل ا

تخصص    ( 2-2) سرح ا هرجان األول  ا

 تدخل
اخملرجون 

فى النصوص
بإعادة

 الكتابة 
وأحياناً ألَّفوا
نصوصاً موازية

 شباب
األسكندرية
جلأوا 
إلى نقل
نصوص
ية  عا
إلى البيئة
احمللية

شهد الثانى الشخصية وطبيعة ما تعبر عنه من دالالت . أما ا
خارج اإلطارالـواقعى  فلم يـكن مقحـمًا هو اآلخـر حيث حرص
ـشهـد على مـسـتوى اإلضـاءة وعـلى مسـتوى اخملـرج على عـزل ا
ـسرحية  حـيث ارتدت الشخـصيات رداءً أبيض فوق البس ا ا
الئـكية التى يأملون مالبـسها  فتحولوا إلى مـا يشبه الصورة ا
شهد أنقذه من اإلرباك والتشويش فى الوصول إليها  وعزل ا
ـتـفــرج بـاعـتـبــاره تـعـلـيــقـاً خـارجـيــاً يـؤكـد عـلى  فــقـد اسـتـقــبـله ا

األحداث وال يقتحمها .
ـبـدع" أقـيـمت الـنـدوة الـثـالـثـة الـيـوم الـسادس : حتت عـنـوان "ا
التى اسـتضافت اخملـرج الكـبيـر "أحمـد عبـد احلليـم"  وتناولت
الندوة مفهوم اإلبداع وقـضاياه وأنواعه  وبعد انتهاء الندوة كان
ـسـرحى "قصـة من حـديـقة احلـيـوان" الذى الـلـقـاء مع العـرض ا
ــسـرحــيـة قـدمــته جــامـعــة األســكـنــدريــة  والـنص مــأخــوذ عن ا
الــشـــهــيــرة إلدوارد ألــبى  أعــاد كــتــابـــته وأخــرجه "أحــمــد عــبــد
ـهـرجـان اخلـتامى اجلـواد"  وقـد سـبق أن شارك الـعـرض فى ا
سـرح وحـصل على الـعـديد من اجلـوائز الـسابع عـشـر لنـوادى ا
.. وقد عالج اخملـرج النص ليـقربه من البيـئة احمللـية  فصاغه
فردات احمللية عـلى مستوى احلوار وعلى بالـعامية واستخـدم ا
ـســرحــيــة مـركــزًا عــلى إبــراز الـتــنــاقــضـات مــسـتــوى الــصــورة ا
ثل تشرد  الطـبقية ب شخصيـت تمثل كل منهما طـبقة  فا
ثل الطـبقـة البرجـوازية . وإذا كان هـمش  والـسيـد  طبقـة ا
الــنص يــبـدأ بــلــقـاء الــشــخـصــيــتـ فـى حـديــقــة احلـيــوان  فـإن
الـعـرض يـبدأ قـبـل ذلك  فـفى لـوحـة تـعـبـيـرية راقـصـة نـرى كًال
مـنـهــمـا يــرتـدى مالبـسـه لـيـتــهـيـأ لــلـذهـاب لــلـحــديـقـة  ويــسـتـغل
اخملـرج هــذه الــلــوحـة لــلــتــعـبــيــر عن عــمق الــتـنــاقض الــطــبـقى 
ـتـشرد فـبـينـمـا يـرتدى الـسـيـد مالبسـه فى أناقـة ويـسـر  نرى ا
وهــو يــرتق مالبــسـه اســتــعــداداً لــلــخـــروج  وعــنــدمــا يــتــوجــهــان
لـلحـديـقة  يـضع السـيد كـرسيه ويـجـلس علـيه فى وقار  بـينـما
ـتـشــرد عـلــبـة من الــصـفــيح ويـجــلس عــلـيـهــا فى بــدائـيـة يـضـع ا

الـيوم اخلامس : من يـشـاهـد عرض "احلـضـيض" الـذى قدمه
ـسـرحـيـة من تـألـيف" مـكـسـيم جـوركى" ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا ا
وإخـراج "رامى الـطـمـبـارى" يـعـتـقـد أن األخـيـر قـد احـتـذى حـذو
سـرحـية  ستـانـسالفـسكى عـنـدمـا كان يـسـتـعد لـتـقـد نفـس ا
نبوذون ـمثل إلـى احلى الذى يتردد عـليه األفاقـون وا فأخذ ا
ـارسـوا جتــربـة الــعـيش فى ـوســكـو حـتـى  وعــمـال الــتـراحـيـل 
الـبـيئـة احلـقيـقـيـة لألحداث  ومـا يـذكرنـا بـهـذه التـجـربة  ذلك
احلـرص الشـديد من اخملـرج على أن يـنقـل للـمتـفرج واقـعًا حـيًا
ــهــمــشـــ من الــعــمـــال واحلــرفــيــ ومــدى وصـــادقــًا لــطــبـــقــة ا
ـنهج ـستـغـلـة مـسـتعـيـنـاً  الك ا مـعـانـاتـهم فى مـواجهـة طـبـقـة ا
الـواقـعيـة الـنـفسـيـة "لـستـانـسالفـسكى"  فـقـد سـعى اخملرج إلى
طــرح الــواقـع االجــتــمــاعـى اخلــارجى والــنـــفــسى الـــداخــلى لــكل
ــتـعــددة الـتى قــدمـهــا "جـوركى"  شــخـصــيـة من الــشـخــصـيـات ا
فعـلى مـستـوى الصـورة اخلـارجيـة  استـطـاع الديـكور أن يـنـقلـنا
ـوحـية  إلى واقع الـبيـئـة وزمـانـهـا بكل الـتـفـصـيالت اإليـهامـيـة ا
نهج  عـلى أن عناصر ـالبس أيضًا بنـفس ا كما جـاء تصميم ا
الـرؤيـة الــبـصــريـة لم يـقــتـصــر دورهـا عــلى الـتـرجــمـة الــصـادقـة
ا امـتدت إلـى التـعبـيـر عن الواقـع النـفسى ـكـان  وإ لـلـزمان وا
ـسـرحـية فى الـداخـلى لـلـشـخـصيـات  وقـد سـاهـمت اإلضـاءة ا
ذلك إلـى حد كـبـير  حـيث اعـتمـد اخملـرج على الـتـركيـز الـبؤرى
ـشهد  ولم ركـزية فى ا وحى بـاحلالـة النـفسـية للـشخـصيـة ا ا
يـلـجـأ مـطـلقـًا إلى اإلضـاءة الـغـامـرة فى أيـة حلـظـة من حلـظات

العرض .
ـمـثـلون دون وعـلى مـسـتـوى الواقع الـنـفـسى الـداخـلى اسـتطـاع ا
ـنـهج الـواقـعـية الـنـفـسـيـة إلى حـد بـعـيد  اسـتـثـناء أن يـلـتـزمـوا 
وزادوا على ذلك بـتحقـيق نوع من الـهارمونـية فى األداء  فرغم
ـشـاهد ـميـز لـكل شخـصـية  إال أن ا الـلـون الداخـلى اخلـاص ا
يـلـحظ أن ثمـة تـشابـهـاً فى الـسلـوك يـجمـع بيـنـهم  نظـراً لـطول
إقـامــتـهم مـعـًا فى ذلك احلى الـفـقـيـر  ومـثـلـمـا يـكـون لـكل أبـنـاء
حـى مــعـ طــريــقــة فـى احلــديث والــســلــوك وتــعــبــيــرات الــيـد 
وجدنـا هذا التـشابـه الذى يعـبر عن قـدر كبـير من الـوعى وقدر
ـمـثلـون لـيس فقط ـتـواصل  حـيث يعـمل ا أكـبـر من الـتدريب ا
على إتقان أدوارهم وسبر أغوارها  ولكن على إيجاد حالة من
االتــصــال الــوجــدانى بــيــنــهم لــلــتــوصل إلى درجــة من الــتــعــايش
الداخلى تـنعـكس على أسـلوب التـصويـر اخلارجى للـشخـصيات
 واحلق أن الــعــرض يـــعــبــر عن درجــة عــالـــيــة من االحــتــرافــيــة
ــفــرداتـه  ولم يــخــرج ــنـــهج والــوعـى  ــعــتـــمــدة عـــلى وحــدة ا ا
الــعـرض عن إطـار الـواقـعــيـة إال فى مـشـهـدين : أولــهـمـا مـشـهـد
دينة الفاضلة  الـذى يأتى فى صورة أمثولة يسردها العجوز ا
 ذلك الــذى هــبط عــلى احلى الــبــائس مــحــاوًال تــغــيــيــر أحـوال
شـهد غيـر الواقعى الـثانى هـو مشهـد احللم  حيث سـكانه  وا
تعـبر الشخصيات فى رقـصة تعبيرية عن رغـبتها فى االنعتاق .
شـهدين  إال أنهما نهج فى هذين ا وعـلى الرغم من مخالفـة ا
ثابـة التعليق ارتبطا عـضويًا بالـرؤية اإلخراجية  فـاألول جاء 
ـــمـــثـل انـــتـــحى جـــانـــبـــًا خـــارج مـن اخلـــارج عـــلى األحـــداث  فـــا
الــبــروســيــنـيــوم وأخــذ يــقـص أمـثــولــتـه فى مــيــكــروفــون خـاص 
وشــخـصـيـة الـعـجـوز هـى فى األصل تـأتى من خـارج احلى  وال
تعانى مـعانـاة أهله  فـهى شخـصية رمـزية إلى حـد كبـير حتمل
ــا حتــمل مـن األبـعــاد الــواقــعــيــة  وتـبــلغ أبــعــادًا داللــيــة أكــثـر 
رمــزيــتـهــا الــذروة فى مــشــهــد احلــلم الــيــوتــوبى  ومن هــنــا فـإن
شهد كان مناسـباً لطبيعة نهج الواقعى فى هـذا ا التـخلى عن ا

عرض لوزة ميرفت  

عرض دون جوان لو كان
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> إن وظــيــفــة الـعـالمـة بــاإلضــافــة إلى ذلك هــو تـعــزيــز اإلدراك لــلـمــشــاهـد
ـكان وهـذه الوظـيـفة الـتعـييـنيـة هى التى تـؤكد ـتـلقى) الـدائم فى تعـي ا (ا
ثبات هذه العالمات التى حتتفظ بأقوى ديناميكية للفعل الذى يجرى فيها.

نجد أصدر فتوى أحل فيها قتل الشخصية الكرتونية «ميكى ماوس» ألنه من فئة الفئران! > الداعية اإلسالمى السعودى محمد ا
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ن اخلشاب د. أ

 اعتمد
اخملرجون
فى جتسيد

رؤاهم 
على
مثل ا

هرجان  ا
كشف عن
مواهب
إبداعية
غاية 
فى التميز

 لم يحظ
هرجان ا
بتغطية
إعالمية

تتناسب مع
قيمته كأول

مهرجان 
من نوعه

درزاوى" فى دور "اجلـــاريــة" و"هال إبــراهـــيم" فى دور "األمــيــرة"
ــــؤكــــد لــــعالقــــة "قــــفــــة" و"عــــلى" ــــثــــابــــة الــــظل ا حــــيـث كــــانــــا 
وتــنــاقــضـاتــهــمــا الــطـبــقــيــة . وعــلى الــرغم من ضــعف مــشــاهـد
ضاف  إال أن ذلك لم شهـرزاد وشهريـار على مسـتوى الـنص ا
يـحل دون تمـيـز أداء "أحمـد عـزت" لشـخـصـية "شـهـريار" و"نـهـلة

إيهاب" لدور "شهرزاد" .
ـهـرجــان كـان الـلـقـاء مع الـيوم الـعـاشـر واألخـير : فـى خـتـام ا
ـسـرح الـفـنــانـة الـقـديـرة "سـمـيـحـة أيـوب" الــتى الـتـقت بـشـبـاب ا
اجلــامــعى فى حــوار مــفـتــوح أكــدت فــيه ضــرورة تـســلح الــفــنـان
ـشـتـغـلـ بـالـفن ــعـرفـة والـتـدريب الـشـاق  وهـو أمـر يـخص ا بـا
هن األخـرى وضربت بـذلك مثًال الثـن من كـما يـخص كافـة ا
الصـحفي جاءا فى بداية حـياتهما الفنيـة ولم يكونا مستعدين
ـقـابـلـة مـعهـمـا ونـصـحتـهـمـا بـالـتدريب لـلـقـاء  فـرفـضت إجراء ا
واالستـعداد اجليـد  وبعد سـنوات التـقت بهـما وأبدت إعـجابها
بـــأدائـــهـــمـــا  وكـــانت قـــد نـــســـيت الـــلـــقـــاء األول  فــذكـــراهـــا به
ـانـهـا وشـكــراهـا عـلى نـصـيــحـتـهـا . وأكـدت الــفـنـانـة الـقــديـرة إ
سـرحيـ وأنهـا ترحب بـالعمـل معهم  باألجيـال اجلديـدة من ا
فاجليل اجلديد يحتاج إلى الـفنان صاحب اخلبرة مثلما يحتاج

األخير إلى حيوية الشباب ورؤاه اجلديدة . 
ــهــرجـان بــعــضـهــا فــنى واآلخـر وتــبـقـى عـدة مالحــظــات حـول ا

كن مالحظة اآلتى : ستوى الفنى  تنظيمى  فعلى ا
ــقــدمــة (خــمــســة من أصل جلــأت أكــثــر من نــصـف الــعــروض ا
ـسرح  وهى تـقنـية اخـتارها سـرح داخل ا ثمـانيـة) إلى تقـنيـة ا
اخملـرجـون بـغض الـنـظـر عن تـضـمـيـنـهـا فى الـنـصـوص اخملـتـارة

من عدمه .
غـلب تـدخل اخملـرج فـى النـصـوص بإعـادة الـكـتابـة  وتـفاوت
حـجم الـتـدخل  فـوصل فى  بـعض األحـيـان إلى كـتـابـة نـصوص
موازية  وفى بعض األحيان تـدخالت طفيفة غالبًا ما أضعفت

الرؤية اجلمالية والفكرية للعروض .
اشتركت عـروض األسكنـدرية فى خاصيـة واحدة حيـنما جلأت

عاصرة . ية إلى البيئة احمللية ا إلى نقل ثالثة نصوص عا
هرجـان تفوق عـنصر األداء كانـت السمـة الغالـبة على عـروض ا
الــتــمــثــيـــلى  واالعــتــمــاد الــرئـــيــسى عــلــيه فـى جتــســيــد الــرؤيــة
ــهـرجـان عن مـواهب إبــداعـيـة غـايـة فى اإلخـراجـيـة  وكـشف ا

التميز .
ـهـرجان الـكـثـير من أما عن الـنـواحى الـتنـظـيـميـة  فـقـد شهـد ا
اإليـجـابـيـات والـقـلـيل من الـسـلـبـيـات الـتى عـادة مـا تـصـاحب أى
مـــهــــرجـــان فى دورته األولـى  ولـــعل أهم هــــذه الـــســـلـــبـــيـــات أن
ـهـرجـان لم يـحظ بـالـتغـطـيـة اإلعالمـيـة الـتى تـتـنـاسب وقـيـمته ا
كــأول مـهــرجــان من هــذا الـنــوع  أيــضـًا لم يــكن مــوعــد انـعــقـاد
وسم وسم الصـيفى وقبل بـداية ا هـرجان مـناسبـاً فى نهايـة ا ا
الـدراسى  وأخيراً لم يـهتم الـقائمـون على الـعروض بتـقد أية

شارك فى هذه العروض .  بيانات حول ا
ـهـرجـان  فـلـعل أهمـهـا هى فـكـرة إقـامته أمـا عن إيـجـابـيات ا
فى حـد ذاتـها كـمـلـتقى عـلـمى وفـنى لـلمـتـخصـصـ فى مـجال
ـسرح . أيـضاً أضـافت األعداد الـثالثة من الـنشـرة الصادرة ا
ــهـرجـان قـيــمـة تـوثــيـقـيــة عـلى قـدر كــبـيـر مـن األهـمـيـة  عن ا
وجاء اإلخراج الـفنى لـلنـشرة علـى أعلى مسـتويـات التـميز فى
ـتاحـة  وكشـاهـد عيـان أستـطيع أن أشـهد حـدود اإلمكـانات ا
بــــاجلـــهــــد اخلــــارق الـــذى بــــذله كل مـن "مـــصــــطــــفى عــــيـــسى"
و"محـمـد الـسـيـد" و"تامـر مـاهـر" الـذين واصـلوا الـلـيل بـالـنـهار
مـن أجل صـدور الــنـشـرة فـى مـوعـدهــا . أيـضــاً كـان لــلـنـدوات
التى أدارها وأشـرف عليـها "أيسم عـبد الغـفار" - والتى كانت
تـعــقــد بــانـتــظــام عــقب كل عــرض - دورهــا الـكــبــيــر فى إثـراء
شـاركـ وأيضـاً جلمـهور الـوعى اجلـمالى والـعلـمى لـلفـنانـ ا
احلـــاضـــرين  خـــاصــة وأن هـــذه الـــنـــدوات عــقـــدت بـــحـــضــور
مـتـخـصـصــ وهم عـلى سـبـيل احلــصـر د. هـاشم تـوفـيق  د.
أحــمـد عــبـد احلــلـيم  د. مــنى صــفـوت  د. عــايـدة عالم  د.
ـان عـبــد الـعـزيـز  وكــاتب هـذه الـسـطــور . وبـاإلضـافـة إلى إ
ــهــرجـان أن حتــشــد كــوكــبــة من رواد ذلك اســتــطــاعـت إدارة ا
تـخصـص ـصرى فى لـقاءات مـفتـوحـة مع شبـاب ا ـسرح ا ا
هرجـان قيمة سـرح اجلامعى  وهـو ما أضفى عـلى ا وهواة ا
ـكن الـقـول بـأن عـلـمـيـة وإعـالمـيـة فى ذات الـوقت . وأخـيـراً 
هرجـان جاء على أعـلى مستـويات االحتراف اإلدارى تنظـيم ا
ـنظمـة التى ضمت كل  ويرجع الفـضل فى ذلك إلى اللـجنة ا
دوح عطية" من "منى يحى" و"حس أحـمد" وهبة كمال" و"
و"جمال عبد الله"  وعلى رأس اللجنة د. تامر راضى" رئيس
هرجان . وإذا كانت هذه الكتـيبة الرائعة تمتلك هذه القدرة ا
االحـتــرافــيـة الــفـائــقـة عــلى الــتـنــظـيم  فــإن ذلك يــدفـعــنـا إلى
هـرجان إلى مـهرجـان عربى طمـوح أكبـر فى أن يتـحول هـذا ا
ـــتــخــصـــصــة عــلـى مــســتــوى ثم دولـى تــشــارك فـــيه األقــســام ا
ـالـية اجلـامـعـات العـربـيـة والـدولـية  فـاإلمـكـانـات الـبشـريـة وا
مـتوافـرة بـاجلامـعـة  وال يـبقـى إال أن يتـبـنى الـفكـرة د. أحـمد
زكـى بــدر رئـــيـس اجلـــامــعـــة ود. عـــاطف الـــعـــوام نـــائب رئـــيس
اجلـامــعـة لــشـئـون الــتـعــلـيم والـطـالب  ولـتـكن كــلـمــاتى رسـالـة

شروع .  رجاء لألستاذين اجلليل لتحقيق هذا الطموح ا

مـثل فـكـرة الـتـفـرقـة الـعـنـصـريـة  وحـول "مـوريـنـا اخملـلص" إلى
ـسرح  ـسـرح داخل ا ـنـتـظـر" . واستـعـان بـأسـلـوب ا ـهـدى ا "ا
نتظر هدى ا ثل يقـدمان مسرحية عن زيارة ا فنحن أمام 
ــصــر  وتــتــشــابك مــســاحــات الــوهم والــواقـع بــ مــســرحــيـة
مثالن خالل ـمثالن وواقع مـعيش يـعايـشه ا متخـيلـة يقـدمها ا
جتــسـيــدهـمـا لــكـافــة الـشــخـصـيــات الـتى تــشـتــرك جـمــيـعـًا فى
درسـة بـديًال احـتـضان كـل مـنـها حلـلـم بسـيـط (طفـل يـحلـم بـا
ـثـل يـحـلم ــحل مـجــهـز   عـن الـعـمـل الـشـاق  حالق يــحـلم 
ـمثالن بـحـسـهـما الـكـومـيدى بـدور صغـيـر ... إلخ) وقـد جنح ا
ــفـــارقــات الـــتى تــتـــفــجـــر من نـــقــطــة الــفـــطــرى فى جتـــســيـــد ا
رتقبة للـمخلص وما تفجره االنطالق الـرئيسية وهى الزيـارة ا
مـن آمـال وطــمــوحـات ســرعــان مـا تــتالشى مع اكــتــشـاف زيف
ــتـوهم .. لــقـد اعــتـمــد األداء الـتـمــثـيــلى عـلـى تـقــنـيـات احلـلم ا
االرجتــال وخـــاصـــة أســـالـــيب االرجتـــال الـــشـــعـــبى  فـــاقـــتــرب
ـمـثـل الـشـعـبى الـذى يـلـتـحم مع جـمـهـور أداؤهـمـا من أسـلـوب ا
احلـاضرين ويـبـدل أمـامـهم مالبس الـشخـصـيـات ويبـدل مـعـها
أدواتـه اخلــــارجــــيــــة دون أيــــة مــــحــــاولــــة لإليــــهــــام بــــحــــقــــيــــقــــة
الشـخصيات التى يجـسدها  ولعل ما أفسـد متعة العرض هو
ذلك احلضور القلـيل الذى يصعب معه حتقيق أى جتاوب ب
ــــنـــصــــة  وقـــد ســــبق أن قــــدم هـــذا الــــعـــرض فى الـــصــــالـــة وا
سرح باألسكـندرية وكان احلضور ـهرجان اإلقليمى لـنوادى ا ا
ـمثل  كـثف لـلـجـمـهور عـنـصـرًا رئـيـسيـًا فى تـشـكـيل أدوات ا ا
فــفى مــثل هــذه الــعــروض الــتى تــعــتـمــد عــلى األداء الــتــمــثـيــلى
رجتل  يصـبح حضور اجلـمهور ضـرورة حتمـية  وهو األمر ا
ـهـرجـان فـخرج الـعـرض بـاهـتـًا إلى حد الـذى لم يـتحـقق فى ا
ـتلـقى . ـمـثل وا كـبـيـر مـفتـقـدًا لـتـلك الـعالقـة احلـمـيـمـيـة بـ ا
ــنـــتــظــر" رمــزًا ـــهــدى ا أيــضــًا ســـبب اســتـــخــدام شــخـــصــيــة "ا
لـــلـــخالص الـــكــثـــيـــر من االلـــتــبـــاس الـــنـــاجت عــمـــا حتـــيـــله هــذه
الـشـخـصـيـة من مـرجـعـيـات ديـنـيـة  وفى رأيى أن الـعـرض كان
فـى غـنى عـن هـذا االرتــبــاك  خـاصــة وأن اخملــرج كـان يــعــمـد
ـــوريــنــا اخملـــلص فى الــنص فــقط إلـى إيــجــاد مــعـــادل شــعــبى 
األصلى  ومن ثم كـان بإمـكانه أن يـأتى بأى رمـز آخر ليس له
ـا يـتم تـصـويره من ـتـلقى حـ يـقـابـله  إطـار مـرجـعى يـربك ا

أحداث .
الــيــوم الــتــاسع :  حتت عـــنـــوان "من يـــدعم الـــهــاوى ?" كـــانت
ــهن الــنــدوة الــرابـــعــة لــلــمــهـــرجــان مع د. أشــرف زكى نـــقــيب ا
الـتـمـثـيــلـيـة ورئـيس الـبـيـت الـفـنى لـلـمــسـرح وعـقب الـنـدوة قـدم
قـسم الدراما والـنقـد بآداب ع شـمس مسـرحية "عـلى جناح
الـتـبـريزى وتـابـعه قـفـة" تألـيف "ألـفـريـد فرج" وإخـراج "مـحـمود
جـمـال الــدين" الـذى قــدم رؤيـة مــعـاصـرة مــغـايــرة لـلـمــعـاجلـات
ـتــعـددة لـلـمـسـرحـيــة الـشـهـيـرة  فـوضع مــسـرحـيـته فى قـالب ا
ــســرحــقــد جنـح "مــحــمــد صالح"  –إلـى حــد ــســرح داخـل ا ا
اإلبهار  –فى خلق إطار خـارجى مقنع ومـبتكر لـطبقـة العمال
الك الكادحـ  مثلمـا جنح "محمد جـبر" فى تصويـر طبقة ا
ــسـتــغــلــ  واجلـديــر بــالــذكـر أنــهــمــا اسـتــطــاعــا أن يـعــكــسـا ا
عـاصـرة لـلـطبـقـتـ وبـاإلضافـة إلـيـالـشخـصـيـت اخلـصـائص ا
ـمـثـلـ بدرجـات مـتـفـاوتة  فـتـمـيز الـرئـيـسـيتـ  أجـاد بـقـية ا
ـقـصود" فى دور "عمـرو بـهى" فى دور "صـواب" و"رامى عـبـد ا
ـلك االنتهـازى الذى ال يتـورع عن بيع ابـنته فى سـبيل منـفعته ا
 واعـتـمد عـلى الـتـصويـر الـكـاريكـاتـورى فى أدائه لـلـشخـصـية
وهــو نـفس األســلـوب الــذى اتـبــعه "أحــمـد دراهم" فى أداء دور
"احلــارس"  كـمــا تــمــيــز الـعــنــصــر الـنــســائى  وخــاصــة "سـارة

خيال6: أنا قلتلك اسكت أحسن لك.
خيال5: أل مش ساكت هاقول.

خيال6: يعنى مش هتقفل بقك طب تعالى بقى.
كان)  (تشتبك مع خيال  5 مع دخول خيال 2 4 مسرع إلى ا

خيال4: إنتوا قاعدين هنا ليه ... قربوا تعالوا يلال نروح على القنطرة. 
خيال1: إيه اللى حصل تانى ?

خيال2: النيابة جت .
خــيـال3: طب مــا تـــيــجـى إيه الــلـى هــيـــحــصل يـــعــنـى مــا خالص احلـــادثــة

معروفة.
خيال4: بلد بـتمثل احلـادثة قدام الـنيابـة والبلـد كلهـا هناك وفـيه مصايب

كتير عماله تنكشف.
خيال5: صحيح أنا جاى معاكم. 

خيال 6 :أنا راجعه الغيط مش جاية.
خيال1: وأنا كمان راجع ماليش دعوه بالكالم ده.

خيال3: يلال بينا نروح نشوف اللى هيحصل .
( إظالم )

ـنـظـر حـيث يـكـشف عن الـقنـطـرة وقـد جتـمع عـنـدهـا اجلـميع (يـتـغيـر ا
ـشــهـد ومـغـادرة مــاعـدا اخلـيــاالت  الـتى يـجب أال تــظـهـر قــبل انـتــهـاء ا
كان حتكى وتشخص احلادثة)  كان  بلد احلقيقية تتوسط ا اجلميع ا
بلد: بـلعت جرحى وشربت نارى وسـلمت أمرى لله يا سـعادة البيه شهرين
تالتـة اربــعـة مــاجـتــنـيـش الـعــادة لـطــمت عـلى وشـى وعـلى صــدرى وجـريت

رحت خلالتى زهيرة الداية. 
(تتجه إلى زهيرة التى تأخذ أحد اجلوانب)

بلد: خالتى زهيره إحلقينى ياختى .
زهيرة: خير يا بنتى كفى الله الشر.

بلد: مصيبة ياخاله مصيبة....العادة مغيبة عنى أربع تشهر.
زهيرة: (تتفحصها) ياخرابى..دا إنت حبلة يابت .

بلد: (تلطم وجهها) يا سوادى أنا ناقصة عار أنا هاموت نفسى .
زهيرة: م يابت اللى عمل فيكى العملة السودة دى .

بلد: ديب البرارى كلب أسود غطيس ال له ملة وال دين .
زهيرة: وهتعملى إيه دلوقتى?

بلد: صرفينى ياخالة أنا فى عرضك خلّصينى.
ـسـتـشفى زهـيرة: يـاريت يـا بـنـتى احلـمل كـبـير واخـاف أقـرب له دا عـايـز ا

... أو دكتور برانى بس هندفع له كتير دول جزارين.
بلد: (تترك زهيرة وتعود للحكى) 

كن دمه يسخن وعاره  يفكره بتاره . قلت أروح للعمدة 
(تتجه نحو قدرى وحتاوره) 

ـكن إنـتى قـدرى: وأنـا إيش عـرفـنى إن رحـومــة الـلى عـمل فـيــكى كـده مـا 
بتتبلى عليه الزم أتأكد األول .

بلد: يعنى أنا هاجيب لنفسى فضيحة طب ما كنت سكت.
قدرى: الله أعلم إنت بتخططى إليه والتار معشش فى راسك.

بلد: واحلل ياعمدة بلدنا .. إيه قولك دلوقتى ?
قدرى: حل فى إيه ورأيى فى إيه?.

بلد: بالش تارك خلينا فى عارك أنا مش واحده من بلدك .
قدرى: إسمعى أنا عندى حل بس عايزك تفهمينى بالراحة . 

بلد: قول ياعمدة.
قــدرى: أنــا دلـــوقــتى راجـل مــالـــيش فى اخلـــلــفـــة ونـــفــسى فـى عــيل يـــاخــد
الـعمـديـة من بـعدى ويـقـعد ع الـطـ دا كـله ... أجتوزك ويـبـقى الـواد إبنى

ورحومة أنا ليا كالم معاه.
بـلد: آه يانـدل يا رخص يـا عد الـدم واإلحـساس أنـا مش عارفـة جبـلّتك

دى إيه .....
             ماشى يا قدرى إن ما وريتك .

قـدرى: (ضـاحـكا بـشدة) أبـقى روحى شـوفى هـاتـعـمـلى إيه فى فـضـيـحتك
اللى هتبقى بجالجل.

بـلد: (تـترك قدرى وتـعود لـلحكى) سبت الـكلب ده ورحت لـسيـدنا الـشيخ
أسأله.

(تـتجه ناحـية الشيخ ) نـوّرنى يامـوالنا أعـمل إيه فى البـلوة الـلى أنا فـيها
دى .

وضوع ده إنك تـتجوزى من الشيخ: إسمعى يـا بنتى الـرأى الصحـيح فى ا
رحومـة ألن السـقط حرام وجـوازك من قدرى حرام بـرضه .. جوازك من

رحومة هو األقرب من صحيح الدين.
بـلـد: يـعــنى الــدين قــال إن الــواحـدة الــلى يــغــتــصـبــهــا واحـد غــصب عــنــهـا

تتجوزه? 
الشيخ: الضرر وال ضرار يابنتى وربنا أمر بالستر .

بلد: ربنـا يفتح عـليك ياسـيدنا أنا بـقى مش عايزة الـستر وحـفضح نفسى
وأفـضـحكم كـلكم (تـعود لـلحـكاية) خدت نـفسـى ورحت البـندر من دكـتور
لدكتـور ومن عيادة لـلتانـية زى ما يـكون البـعيد مـثبت فى بطـنى ومعرقص
فيـهـا تـقولش شـيـطـان وسكن جـتـتى تـقولـشى عـفـريت ولبـسـنى ... مـفيش
فايدة والـفضيـحة كل يـوم بتكـبر وتـوسع حرمت على نـفسى الـزاد والغسل
والـنـوم والـراحـة شربـت كل الـسمـوم ضـربت عـلى بـطـنى بـكل شـديـد شلت
عـلى راسى وعلى ضـهرى كل تقـيل وبرضه مـفيش خالص حلـد اللـيلة دى
جـبت الــشـرشــرة وحـمــيـتــهـا وســمـيــتـهــا وقـلت أشق بــطـنى بــنـفــسى وارتـاح
وجيت هنـا ع القـنطـرة علـشان إن مت أتَّاوى فـيهـا ويا دوب لـسه هاضرب

إال ولقيته  جاى من بعيد ع اجلسر.
(يظـهر من يشـخص رحومة فى احلادث قـادما نحـو القنـطر يغنى) سبع

السباع فى البر من أده  
أبو دراعات احلور والشام على خده.

(يجد بلد جالسة بجوار القنطرة يحدثها ضاحكا)
رحومة: إيه إنـتى لسه ما حـرمتـيش تطلـعى ع اجلسـر فى نصاص الـليالى

ك فى بيت أحسن لك . ما انا قلتلك تعالى نتجوز وأ
بلد: وإنت لسه الدنيا ضاحكة عليك وفاكر إن مالكش آخر .

رحـومة: م بـقى الـلى هايـجـيب أخرى? قـدرى ? وال مـ فى البـلد دى ?
لى عينى . دى بلد مافيهاش راجل 

بلد: لسه فيه ستات أحسن من الرجالة.
رحـومة: صح فـيه نـسوان بـحق يـتاكـلـوا أكل .. بقـولك مـا تيـجى نـعيـد اللى

حصل فى الليلة إياها 
بلد: ليه أل تعالى.. تعالى.. ما أنا خدت عليها بقى .

رحومة: صحيح طب يللال... يللال بينا عند الساقية .
بـلـد: وعـنــد الــســاقــيــة لــيه خــلــيــنــا هـنــا فى ودن الــقــنــطــرة بس إنت أقــلع

هدومك يلال  
رحومة: بس كدة بسيطة وآدى الهدوم .

(تفاجـئه وهو يخلع اجلـلباب بـطعنة شـديدة فى بطنه فـينكفئ فـتطعنه
فى رقـبـته فـيـسـقط عـلى األرض فتـأخـذ فى تـمـزيـقه حـتى يـأتـيـها وجع
الوالدة فتـسرع نحو القنطرة تصرخ وتـتقيأ وتصارع آالم الطلق والسقط
حتى ينـزل منهـا فتـطلق شهـقة ارتيـاح ثم زغرودة انتـقام وتلـقى بنفـسها
فى الـتـرعة وكـأنهـا تـتطـهـر وسط زغاريـد النـسـاء وتهـلـيل الرجـال الذين
يسارعون بإخراجها لتمسك بها الشرطه فتخرج معهم وهى تردد كلمات

الشرف) 
مهرة عرب ونازله تشرب 

الشعر خيلى واجلب أبيض 
      مهرة عرب والكحل زاينها     

بدم بايــعها وخــاينها 
بيه النيابه أبو احلزام زيتى
إدّانى إفراج أروحّ بيتــى

بيه النيابة أبو احلزام وردى
إدانى إفراج أروح بــلدى.  

سرح تماما فتبدأ اخلياالت فى الظهور مرة أخرى) (يخلو ا
خيال5: آى كده ينصر دينك يا بلد .

خيال3: الله عليكى بنت ماجبتهاش والّدة .
خيال2: ليله وال فى األحالم.

خيال4: فينك ياللى فى بالى تييجى تشوفى اللى صاحبتك عملته.
خيال5: عملت اللى ماعملتوش الرجالة.

خيال3: تفتكر هتاخد كام سنة حبس.
خيال2: متهيألى وال ساعة .. دى قضية شرف .

خيال4: دول مش بعيد يكافؤها كمان .
خيال5: بكرة حكايتها تبقى على كل لسان.

خيال3: بس باخلير بقى كفاياها حديث شر من الناس.
(زقزقزة العصافير تعلو فتنذرهم بدخول الصباح)

خيال4: إيه ده هو الفجر إدن وال إيه.
خيال4: أمال يابنى هوه اللى حصل الليلة شوية .

خـيـال5: طب يــلال بـيـنــا نـرجع عــلى غـيــطـانـا قــبل الـعــصـافـيــر مـا تـروح ع
الزرع وتنزل فيه أكل.

ا جـايبـنهـا فى العـصافـير مع إنـنا عـارف مـ بالظـبط اللى خـيال3: دا
واكلينها.

خيال4: بس دى شغلتنا فى الدنيا ومالناش غيرها.
خيال3: شغلة م ياعم دا احنا ال بنهشّ وال بننش.

خيال2: مش وقته الكالم ده الشمس هتطلع.
خيال3: أمال إمتى بقى وقته .

خيال5: الليلة اجلاية وعليك خير.
كان الـذى ترتفع إضـاءته تدريـجيا وكـأن الشمس قـد سطعت (يغـادرون ا

معلنة قدوم النهار ثم إظالم تام معلنا النهاية)

(اخلتام)

. .. خدتونا غدر وطعنتونا فى الضهر بخسه ونداله وج
رحومة : إنتى مش عارفة احلقيقة.. يا بلد احلكاية......

بـلد : (مقـاطعة) احلـكايـة إنك كـلب وال تسـوى بتـنـكرى بـشـوية تـراب على
دم الناس.. قلبك مليان بالغل وروحك مسكونة بالشر.

رحومة  : أنا باعترفلـك إنى طخّيت العمدة بدراوى .. بس غصب عنى ..
قــدرى كـان نـاويـهـا ســوى بـيـا أو بـغـيـرى .. قــدرى هـو الـلى خـطط وحـرّض

لعوب كله. ووضب ا
بـلد : وإنت الـلى ضربت فى مـقـتل .. علـشان قـيراطـ أرض ال راحوا وال
جم .. كنت  فاكر إنك هتعلى بيهم.. لكن تقول إيه الواطى يفضل واطى.
ـلـعـوب ده عـلـشـان أرض وال غـيـره .. أنـا كـنت رحـومة: ال أنـا مـا دخـلـتش ا
أقدر آخد األرض من قدرى بحتت حشيش أو ليلت غرام مع ورد أختى
ــلـعــوب ده كـلـه عـلى شــانك إنـتـى يـابــلـد ... أيــوه عـلــشـانك ... أنــا دخـلت ا
قـتــلت ومــسـتــعــد أقـاتل الــنــاس دى كـلــهــا ... آه يـا ّبــلـد لــو ســمـعــتى كالمى
وطـاوعتيـنى هاخدلك تارك مـن قدرى وأرجَّع لك األرض والدوار وادخلك

البلد معززة مكرمة .
بلد : (تضحك) وتتجوزنى وتبقى العمدة ونعيش فى تبات ونبات .

رحومة : وليه أل ... أنا بحبك يا بلد ومستعد أبيع عمرى علشانك .
بـلد : آخـرتـهـا .. آخـرتــهـا يـا بـلـد هــتـتـجـوزى قـاتل وســفـاح ومـعـرَّص كـمـان

(تندب حظها)
يا حسرتى وإيدى على وشى
عتبى على اللى كسر نفسى
يا قعدتى وإيدى على جنبى 
عتبى على اللى كسر قلبى.

رحومة : يعنى مفيش فايدة فيكى مش عايزة تسمعى الكالم .
بلد : كالم رخيص زى صاحبه إمشى اجنَّر من هنا.

سك بـها بـعـنف ويأخـذهـا خلف الـسـاقيـة ويغـتـصبـها) كـده رحـومـة  : (
برضه طب تعـالى بقى إنتى اللى حـكمتى عـلى نفسك بالـهوان .. تعالى ..

تعالى.
قاومة بلد : (تـقاوم بشدة مرددة بعض كلمات االستغاثة أحيانا وكلمات ا
أحيانـا أخرى تنتهى بصرخة عالية يـخرج بعدها رحومة يعدل فى ثيابه
كـان تـعـقـبه بـلـد فى اخلـروج أمـام الـسـاقـيـة تـسـتـر مـا تبـ من ويـغـادر ا
جـسـدهـا وشـعـرهــا وتـأخـذ من  الـتـراب وتـضع عــلى رأسـهـا فى حـالـة من

االنهيار والبكاء الشديدين وتتهدج بهذا العديد) 
وال حصاية تسند اجلرة

ف الرجال يسندوا احلرة
وال حصاية تسند البالص

ف الرجال يقطعولى خالص
(إظالم على منطقة التشخيص وانتقال إلى اخلياالت)      

خيال 6: كفاية حرام عليكوا أنا مش قادرة أكمل عايزة أرجع.
خيال 3: ما خالص خلصت كده هنلّت ونعجن تانى ليه بقى.

خيال 5: ال ماخلصتشى لسه فيه أهم حاجة.
خيال1: وال فيها وال عليها الباقى إحنا كلنا عارفينه.

خيال 5: أل لسه .
خـيال1: لـسه إيه إنت عايـزنا نـخوض فى أعـراض النـاس وال إيه? مااحـنا

قلنا كفاية.
خيال5: أيوه لسه .

خيال6: إسكت ما تفتحشى بقك حرام عليك.
خـيـال5: أل مش حــرام أنـا ســاكت من الــصـبح دلــوقـتى الزم أتــكـلم .. بــلـد

حبلت فى العملة دى
خيال1: يا نهار اسود ومهبب بتقول إيه?!.

> مسرحية «مجرد عابر» للمؤلف أحمد الزغول أحدث نص مسرحى  نشره على موقع نصوص اإللكترونى.
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سرحية كلـها اصطناعية > يـؤكد (كاوزان) على أن العالمـات ا
"كـونـهـا ناجتـة من عـملـيـة إرادية مـبـنيـة عـلى تـصمـيم مـسبق

وهدفها التواصل (اإليصال) اآلنى".

سرحي جريدة كل ا

29 من  سبتمبر 2008 العدد 64

الــفـيـلـم  وهـو مـا لم يــحـدث  فــأحـداث الـعــرض تـسـيــر مـوازيـة
ألحـداث الـفيـلم  وتـقـتصـر اإلضـافة عـلى جـعل "مسـعـود" (بطل
ـسعود (بطل الفيلم) وكـذلك بائع العقاقير  سـرحية) حفيدًا  ا
ـعد  فـهو حـفيد باإلضـافة إلى شـخصـية "فـهد" الـتى أضافـها ا
ـاضى  أى أن الــشـخــصـيـات لــلـجــد الـذى اغــتـال مــسـعـود فـى ا
الرئيـسيـة الثالث هى أحـفاد لشـخصـيات الفـيلم الـقد  وكأن
ـسـرحـية من هـذه اإلضـافـة الـشكـلـيـة كـفـيـلة بـأن تـبـدأ أحـداث ا

حيث انتهى الفيلم .. 
وتـبدأ األحـداث فى مـنزل مـسعـود الـشغـوف بـقراءة قـصة أرض
ـتــســلـطــة عــلى شـخــصــيـته الــنـفــاق  وبــيـنــمـا تــســيـطــر زوجــته ا
الضـعيفة  جند جـارته "إيناس" حتاول عبثـاً غوايته  فهو أج
من خـيـاتنـة امـرأته  ثم تـنـتـقل األحـداث إلى الـبـنك حـيث يـعمل
مـسعـود (بـدًال من األرشـيف فى الفـيـلم) وهـناك يـتـعـرض للـقـهر
من زمالئه ومـن رئــيــسه  ويــلــتــقى مــســعــود بــصــانع الــعــقــاقــيــر
فـيـتـناول حـبـوب الـشجـاعـة الـتى تـدفعه إلـى حتريـر مـحـضر فى
الــقــسم ضــد احلــكــومــة  وهــنــاك يـتــعــرض الســتــجــواب "فــهـد"
ضـابط أمـن الـدولــة  وهى الــشـخــصــيـة الــتى أضــافـهــا الــكـاتب
إلضفاء بعد سياسى على مسرحيته  ويهدد الضابط "مسعود"
ويـقــنــعه بـعــدم جــدوى مـقــاومـة الــسـلــطـة  ويــخــرج مـســعـود من
الـقــسم عــازمـًا عــلى تـغــيــيـر حــيـاته  فــيــتـنــاول حـبــوب الـنــفـاق 
ــجــلس ويــصــعــد الــســلم االجــتــمــاعى إلى أن ُيــنــتــخـب عـضــوًا 
الـشــعب  وفى أول خـطــاب له بـاجملــلس يـنــتـهى مــفـعــول حـبـوب
الـــنـــفــاق  وبـــدًال من خـــطـــاب الـــنــفـــاق الـــذى جــهـــزه نـــفـــاقــًا فى
احلــكــومـة  يــوجه خــطـابــاً صــريـحــاً يــنـتــقــد فـيـه أداء احلـكــومـة
ويـوجه حــديـثه مـبــاشـرة إلى رئــيس اجلـمـهــوريـة  وفـجــأة يـظـلم
ــســرح  ثم يــضــاء فى مــنـزل مــســعــود حـيـث نـرى ضــابط أمن ا
الدولـة "فهد" وهو يتلـقى العزاء فى مسعـود  فقد كان االغتيال

مصير البطل الذى انتقد أداء احلكومة .
ـسـرحـيــة يـتـضح أن ـوجـز ألحــداث ا ومن خالل هـذا الـعــرض ا
االخــتالفــات عن أحـداث الــفـيــلم اقــتـصــرت عـلى إقــحـام اخلط
اخلــــاص بــــضـــابـط أمن الــــدولـــة  فــــضًال عـن اقـــتــــحــــام صـــانع
نـزل والـبنك العـقـاقيـر لـعالم "مـسـعود"  فـهـو يتـداخل مـعه فى ا
وقـسم الـشـرطــة  إال أن الـكـاتب لم يـسـتـغل هـذا االشـتـبـاك فى
تعـقـيد احلـبـكة  فـجاء وجـوده شـكالنيـًا .. أيـضًا جـاءت الـنهـاية
اجلـديــدة مـفــتــعـلــة وتـعــسـفــيــة إلى حـد كــبـيــر  فـقــد جــعـلت من
مـسـعـود بـطًال إيـجـابـيـا تـؤرقه قـضـايـا مـجـتـمـعه .. فـنـجد صـانع
الـعـقـاقـيـر يـخـاطـبه قـائـالً : "تـبـقى مـسـعـود بـتـاع زمـان .. تـصرخ
ـسعود وتتـكلم عن وجع الـناس" واحلقـيقة أنـنا لم نشـاهد هذا ا
واطن (بـتاع زمان) فـما أكد عـليه الـكاتب واخملـرج هو مسـعود ا
نـكـفئ على ذاته الـغـارق فى مشـكالته اجلـزئيـة  أما الـبسـيط ا
صورة البطل الذى يـدفع حياته من أجل ما آمن به من قضايا 
ـسرحية فهى صـورة قفزت فـجأة وبطريـقة تعـسفية إلى نـهاية ا

فى حتول مفاجئ أراده الكاتب واخملرج. 
وقـد تـأرجح اإلخـراج بـ الــواقـعـيـة والـفـنـتـازيـا  عـلى أن الـصـورة
سـرحـية لم تـرتق ألى مـنـهمـا  فالـديـكور فـقـير إلى حـد الـقبح  ا
ــتـــعــارف عــلــيه  وال يــبــقى من ــعــنى ا ولـم تــكن هــنــاك إضــاءة بــا
رئية مـا يسحق االلتفات إال هذه الصورة التى تتصدر العناصر ا
نزل مـسعـود حيث تتـصدر صورة ـسرح فى الديـكور اخلـاص  ا
ـسـرح  وقـد ظـلت هـذه الـصـورة ـهـنـدس" وسـط ا الـفـنـان "فـؤاد ا
ـتـفـرجـ دون أن يـجدوا لـهـا أى مـعـنى أو مـدلول  تـخايـل أع ا
ستوى ا لم يؤكـد عليها عـليا وكأن اخملرج قد وضعـها لينفـيها طا

الواقعى أو الداللى .
ويظـل عنـصـر األداء التـمـثيـلى هـو الـعنـصـر البـارز فى الـعرض 
ا يـجرى ـتلـقى  ـمثـلون احلـفاظ عـلى اهتـمام ا فـقد اسـتطـاع ا
ــســـرح عــلى الـــرغم من الـــغــيـــاب الــتـــام لــلـــرؤيــة عـــلى خـــشــبـــة ا
اإلخـراجــيــة  وكــان ألداء "ولــيــد عـبــد الــغــنى" الــدور األكــبـر فى
تـلقى بالعـرض  إذ استطاع الـتعبير عن احلفاظ على اهـتمام ا
حتـوالت شـخـصـيـة "مـسـعـود" فى مـراحـلهـا اخملـتـلـفـة كـمـا تـمـيز
أداء الـقــائـمـون عـلى أدوار : "الـزوجـة"  "مــديـر الـبـنك"  "صـانع
ــمــثــلـ الــعــقـاقــيــر" "ضــابط أمن الــدولــة" . واحلق أن جــمـيع ا
كانـوا على قدر عـاِلٍِ من احلرفـية  وإن كـان النص واإلخراج لم
ـكنـهم من إبراز أقـصى قـدراتهم الـتى تكـشـفت بعض جـوانبـها

على فترات متفرقة .
الـيـوم الـثـامن :  عن مـســرحـيــة "ووزا ألـبــرت" تــألـيف جــمـاعى
لـفرقـة "مـسـرح الـسـاعـة" بـجوهـانـسـبـرج  قـدم قـسم الـدراسات
سـرحى "لوزة ميرفت" سرحيـة بجامعـة األسكندريـة العرض ا ا
كـتـابـة وإخـراج "مـحـمـد مـرسى" . وتـدور أحـداث النـص األصلى
فى جـنوب أفـريقـيـا فى وقت كـان يسـود فـيه التـمـييـز الـعنـصرى
ضد السـود  فاألسود ال يـستطـيع أن يعمل دون تـصريح عمل 
ـدة ال يـلبث أن تـنـتهى صالحـيـته قبل أن وهـو تصـريح مـحدود ا
يـجد األسـود عمالً . وتـبدأ األحـداث فى السـجن حيث يـتعرض
سجـينـان من السـود ألبشع أنـواع االنتـهاك مـتمـثلـة فى التـفتيش
عـامـلة دون ذنب جـنوه الذاتى  فـضالً عن سـوء الطـعام وسـوء ا
 ومـا إن يـخــرجـا حـتى يــواجـهـا الــبـطـالـة رغـم حـصـولـهــمـا عـلى
تصريح عـمل  ثم تأتى األنباء بـزيارة "موريـنا اخمللص" للـمدينة
 فـتنتعش آمال الـبسطاء الذين يـجدون فيه خالصاً لهم من كل

متاعبهم .
هذا عن النص األصلى الذى حـافظ "محمد مرسى" على بنيته
ومـعــظم أحـداثـة الــرئـيـســيـة  ولـكــنه سـعى إلى تــقـريـبـهــا لـلـواقع
ـصـرى الئـمــة لـلــواقع ا ـفــردات غـيــر ا احملـلى  فــتـخــلص من ا
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> فرقة أوبر بتسبرج بوالية بنسلفانيا األمريكية قدمت مؤخراً مسرحية «سيدتى اجلميلة» إخراج جلن كاسال.

عرائس تتحرك بعشوائية ودون إتقان

أوبريت حالوة حارتنا..
عرض للصغارضل طريقه لألطفال

ومــحـــمــد هـــاشم وحــسن الـــقــمـــبــشــاوى
نـــــفـــــسه وهـــــو اخملــــرج ونـــــعــــمـــــة رجب
ـــدوح وصالح حـــسن وديـــنــا ويـــوسف 
الـبـدوى وهـاجــر مـحـمـود وآيـة الـطـوخى
وأنــــســــام حـــسـن وعـــبــــد الــــكـــر عــــبـــد
احلــــمــــيــــد وأحــــمــــد شــــعــــيب والــــطــــفل
الـوحـيــد هـو عـبـد الــرحـمن حـسن وإذا
مـا جتــاوزنـا عن أن تــكـون الــورشـة عـلى
مكن العمل على عـنى أنه من ا النص 
نص مــعــد مــســبـقًــا نــقف عــنــد طــبــيــعـة
الــــورشـــــة وهى أن يـــــقــــوم اجلـــــمـــــيع من
شارك أطـفاالً أو غيـر ذلك بتحريك ا
ــصــنــعــة مــســبــقًــا من خالل الــعــرائس ا
اخملـــرج نــــفـــسـه وقـــد خــــصص اخملـــرج
ـالحظ عــلى مـــحــركًــا لـــكل عــروســة وا
أســلــوب الــتــحـريـك الــعـشــوائى وتــداخل
األحـبـال إضــافـة إلى أن احلــركـة كــلـهـا
عـلى خط خـلـفـى واحد ونـدر اسـتـغالل
الــديــكـــور الــذى حــاول أن يـــقــدم صــورة
لـلــحـارة لــكـنه لم يــنـجح فى تــقـد هـذه
الـصورة من خالل مـنـازل عاديـة وبعض
وبيليا الذى ال تتسم احملال مثل محل ا
ــــصــــريـــة فـى حـــ أهــــمل بـه احلـــارة ا
الــديــكــور احملالت الــشــعــبــيــة الــشــهــيـرة

باحلارة.
ويـالحظ أن مــــــحــــــركـى الــــــعــــــرائـس من
أعـمـار كـبـيــرة مـثل شـيـمــاء سـيـد وهـبـة
عــلـى وأســمـــاء عــزوز وأنـــســـام حــسن
نـــعـــمـــة رجب هــــديـــة شـــعـــبـــان هـــاجـــر
مــحـمــود إسـراء صــبــرى عـلــيـاء ســيـد
أمـيرة سيـد بسمـة خلف ضـحى سيد

وعمرو حسان.
كذلك يـؤخـذ عـلى العـرض اإلهـمال فى
بعض العرائس فـمثالً بعضها يبدو بال
قدمـ  فتـبدو العـروسة وكـأنهـا طائرة
فـى اجلــو بــيــنـــمــا الــبــعـض اآلخــر تــبــدو

أقدامه معكوسة.
ولــــعل الـــعـــرض ومـــوضــــوعه لم يـــجـــذب
الـــطــفل فـــالــطــفـل انــبـــهــر فى الـــبــدايــة
بــالـــعــرائس ولــكن ســـرعــان مــا اكــتــشف
ـوضوع له. كذلك اعتمد عدم مالءمة ا
الــغـــنــاء عـــلى إيـــقــاعـــات حلــنـــيه واحــدة
مـــتــكـــررة ومـــتــشـــابــهـــة فــأفـــقــد الـــصــور
الغـنـائـيـة جـمـالـهـا وأحـدث رتـابـة جعـلت

الطفل يبتعد عن العرض وال يتابعه.
زعومة دورًا وأخيرًا لم حتقق الورشة ا
فـــهى قـــدمت نــــصًـــا نـــتـــاج الـــورشـــة ولم
ـــرئى أو الـــعــرائس من ـــنــظــر ا تـــقــدم ا
خـالل األطـــفــــال فــــكل شـىء مـــصــــنـــوع
مــســبــقًــا. أمــا الــتــحــريك ذاته فــلم يــكن
عــلى مــســتــوى تــقــد ورشــة والـتــدريب

فيها.
إن اهــــتـــــمــــام إدارة الــــطـــــفل واألقـــــالــــيم
سرح الـطفل يحـتاج إلى حتديد بورش 
طـبـيـعـة الـورشـة والـهـدف مـنـهـا. ألن مـا
شـاهــدنـاه لــيس ســوى عـرض مــسـرحى
كبقية أسـاليب اإلنتاج لـلطفل لكنه ضل

طريقه إلى الطفل.

أخرى خاصة موضوعات البطولة.
ومن نـاحيـة أخرى فـإن أعمـال العرائس
ـرحـلـة عـمـريـة صـغـيرة دائمًـا مـا تـقـدم 

وضوع. وهنا التناقض فى ا
أمـــا مــــوضـــوع الــــورشـــة نـــفــــســـهــــا فـــهـــو
مـوضوع آخـر فال توجـد ورشة فـالنص
مـــعــد مـــســبـــقًــا ولـه هــدف أســـاسى هــو
تقـد هـذه الـصور بل من قـدمـوا هذه
الـــصـــورة لــيـــســـوا ســوى مـــجـــمـــوعــة من
ــمــثـــلــ غــيـــر األطــفــال مـــثل: حــســ ا
مــحـــمـــود وعال الــصـــوفى وبـــاسم نـــبــيل

سـوى صــور غـنــائــيـة ومــرئـيــة تـســرد مـا
يـحـدث فى حالـة الـزواج مـنـذ اخلـطـوبة

وحتى الدخلة.
ـــوضــــوع ذاته ــــكن الــــتــــوقف عــــنــــد ا و
ومـــــدى إمـــــكـــــانـــــيـــــة طـــــرحـه لـــــلـــــطـــــفل.
ـوضوع بـعيـد تمـامًا عن فـاحلقـيقـة أن ا
وضـوعات الـتى تـقدم لـلطـفل فهى ال ا
تــــدخـل فى اهـــــتــــمـــــامــــاتـه فــــمـــــثل هــــذا
ــوضــوع يــدخل فى مــنــطــقــة مــتــقــدمـة ا
ــرحــلــة عــمــريًــا لـــلــطــفـل وطــفل هـــذه ا
ـتقـدمة تـستـهويه مـوضوعات الـعمـرية ا

تـلعب مسـرحيـات الطـفل دورًا هامًا فى
ــتـــعــة والــتــعــلـــيم لألطــفــال من تــقــد ا
خـالل مــا تـــقـــدمه مـن درامــا بـــعـــنـــاصــر
جــــاذبـــة لـــلـــطــــفل. وتـــأتى مــــســـرحـــيـــات
الـعـرائس فى مــرتـبـة مـتــقـدمـة فى هـذه
الــنـــوعـــيــة وفـى اآلونــة األخـــيـــرة ســعت
إدارة مــســرح الــطــفل بــالـــهــيــئــة الــعــامــة
لـقــصــور الــثــقــافـة نــحــو تــفــعــيل مــسـرح
الــــطـــــفل والـــــتــــنـــــوع فى عـــــروضه وهى
اخلـطــة الـتى تــسـعى مــديـر عــام مـسـرح
الطـفل "فاطمـة فرحات" نـحو تنـفيذها
وبـــالــفــعـل خــرجت عـــروض عــديــدة إلى

النور.
كـما حـدث تـفـعيـل لورش مـسـرح الـطفل
عـــلى أن يـــكـــون نـــتـــاج الـــورشـــة عـــرضًـــا

مسرحيًا.
من هـــــذه الــــورش تـــــلك الـــــورشــــة الـــــتى
أقــيـــمت بــفـــرع ثــقـــافــة الــفـــيــوم بـــقــيــادة
مـنـتصـر ثـابت من خالل إقـلـيم الـقـاهرة
الـكبـرى وشـمال الـصعـيـد بقـيادة إجالل

هاشم.
وكـان الــنـاجت عــرضًــا مـســرحـيًــا بـعــنـوان
"أوبـــريت حالوة حـــارتــنـــا" تــألــيـف عــبــد
الـكـر عـبـد احلـمــيـد مـوسـيـقى طـارق
الـــــشــــــوبـــــكـى عـــــرائـس وإخـــــراج حــــــسن

القمبشاوى.
والعـرض يدل عنـوانه علـيه فهـو يعـتمد
ـصرية دون عـلى تقد صـورة للـحارة ا
ـكـان احلـارة فـهـو يـأخذ حتـديـد قاطع 
ـكن أن ندرك أن احلـارة بـعمـومـيـتـهـا و
الـــعـــرض فى جـــزءين فى اجلـــزء األول
يــطـرح الــعـرض صـورًا غــنـائــيـة مــتـعـددة
ـصـريـة مثل لـلـبـاعة اجلـائـلـ بـاحلارة ا
بـــائع الـــعــرقـــســوس وبـــائع الــفـــول وبــائع
الــبـــطــاطــا وبــائع الـــدنــدرمــة وبــائع حب
العزيـز. وتسـتهلك هـذه الصـور الغنـائية
فـترة زمنـية كبـيرة وال تقـدم سوى غناء
ــيـز كل مــهـنـة لــكل بـائع دون أى رابط
درامى ويبدو استلهام هذه الصورة من
تأثـيـرات اللـيـلة الـكبـيـرة لصالح جـاه
وصـالح الـــــــســـــــقـــــــا وكــــــذلـك "أوبـــــــريت
الدندرمـة" الذى قدمـته اإلذاعة وكذلك
الـتـلـيـفـزيـون إال أن الـفـارق فى تـوظـيف
هذه الصـور ففى "حالوة حارتنا" تتابع
لــلـــصــور دون أى رابط درامـى أو مــبــرر
ـــؤلف فى تـــقــد صــورة ســـوى رغــبــة ا
لـهـؤالء الـباعـة الـذى يـرى أنـهم جزء من

احلارة.
أمــا اجلـــزء الـــثـــانى فـــهـــو الـــذى يــحـــمل
موضوعًـا تبدو به بـعض مالمح الدراما
حـــيـث يـــقـــدم شــــابًـــا يـــرغـب فى الـــزواج
ويــجــلس مـع والــديه لــيــخــتــار الــعــروسـة
ويـــقع االخــتـــيــار عــلـى إحــدى اجلــارات
وتــبـــدأ مالمح احلـــارة فى الــظـــهــور من
خـالل مـــشــــاركــــة اجلـــمــــيع مــــثل تــــاجـــر
ـوبيلـيا وتبـدأ صور أخـرى مثل أغانى ا
األفـراح فى فرش مـكـان الـزوجـية ومن
خالل عـــربـــات الـــكـــارو وغـــيـــرهـــا حـــتى

تكون النهاية بالزواج.
ª«YR óªëe .O¬وواضح ضـعف بـناء احلـدث فال يـوجد

 ضعف احلدث
وابتعاد العرض
 عن عقلية الطفل
أهم مشكالته

هل تستهوى هذه العروض ذائقة الطفل
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> إن بـعض العـناصـر تكـسب دالالت جديـدة عنـد اتصالـها بـأشكـال فنـية أخرى
ثال مضـاء بطرائق مخـتلفة ومن سرحـية وهكذا فـإن  وبـالوسائل الـتقنيـة ا

كن أن يعبر عن عواطف وانفعاالت مختلفة. زوايا متعددة 

سرحي جريدة كل ا
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كان ده  معقولة دى دا انتم مرتبينها بقى . قدرى: الليلة وهنا فى ا
ورد: أمال إيه هو احنـا بنلعب يا عـمدة ... هيه جايـة الفجر تعـلق الساقية

علشان تروى ساعتها هيحصل .
قدرى: طب أعرف بس إيه اللى هيحصل علشان أطَّمن.

رحومة: مـا قلنا م لـكش دعوة إتكل انت بس بقى عـلى الله .. روح دلوقتى
من غير مطرود.

قدرى: بس والنبى يا رحومة بالش دم علشان خاطرى.
رحومة: يا عم ما تخافشى يللال بقى ماتضيعشى الوقت.

قدرى: طب سالم أنا بقى.
ورد: استنى خدنى معاك أسليك فى السكة.

رحومة: (ضاحكا) بالراحة عليه يا ورد.
(يخـرج قدرى وورد ويبـقى رحومة جـالسا فـوق السـاقية يـغنى وبعـد قليل

تدخل بلد وهى تعدد).
رحومة: (يغنى) يا جسر يا جسرنا العالى

مسيرى هامشى عليك وأطوح لشالى
وأسرح على شطك بأغنامى

أضرب الــموال وأطـوح أكمامى.
(مـحدثـا نفسه) يـا سالم يا جـدعان إمـتى احللم الـبعـيد يـيجى... خالص
هانـت يا رحـومـة .. فات الـكـتيـر مـا عادش بـاقى إال الـقـليل والـصـعب عدا
ومـر والكـوابـيس عمـالة تـنزاح ورا بـعضـهـا وخالص قربت تـبقى سـيد الـبر
ده وتــاج راسه وسـاعــتــهـا اخلــلق دى كـلــهـا هــتـبــقى حتت رجــلك وكل واحـد
ياخد حسـابه.. وغنمك تسـرح فى البر كله ما حـدش يبصّلـها بطرف ع
.... يــاه ......... يـاه  يــا رحــومـة.. مــشــوار طـويـل بس خالص قــرب عـلى

آخره خالص قرب (بلد قادمة نحو الساقية تنعى حظها).
بلد: رجالى كتير وعزوتى ست

ويوم ضربى راحــوا ف 
رجالى كتير وعزوتى مية

ونهار ضربى كنت وحـديّا.
(تفاجأ برحومة أمامها فتفزع)

بلد: إنت إيه اللى موقفك هـنا ... إتكل على الله روح حلالك .. إوعى من
طريقى  أحسن لك .. اإنى ست مش هقدر عليك .

رحومة: بلد إسمعينى كـويس .. أنا مش عايز أأذيكى ... نفسى تسمعينى
ولو مرة واحدة.

رارة) ما انت آذيـتنى خالص ... إتكل بـلد: مش عايـز تأذينى (تـضحك 
على الله  روح حلالك خلينى أشوف اللى ورايا.

رحـومـة: إنـتى يــابـلـد مـش وش بـهــدلـة إنـتـى تـسـتــاهـلـى قـصـر تــسـتــنى فـيه
واخلــدامـ حــوالــيــكى . إنـتـى مش عــارفـة قــيــمـتـك يـا بــلــد... أنت حــاجـة

كبيرة قوى .
بلد : يا سالم وانت بقى اللى عارف قيمتى .

رحومة: طبعا.
بـلـد: بــأمــارة إيه?.. إنك خــربت بــيــتى وحــرقت قــلـبى عــلى راجــلى .. إنت
ديب من الـديابة اللى اتلـمت على حلمنا ونهـشته من غير رحمه وال أصل 

ورد: بس برصه لسه مزاجه مش رايق ... فيه ناس معكرة على مزاجه.
رحـومـة: قـصــدك الـولــيه الـلـى اسـمــهـا بــلـد . لــيه بـقـى مـا هــو كَـرَشــهـا من
الدوار واألرض وقـعدت فى حـتـة خص على راس الـقيـراطـ اللى ورثـتهم

عن أبوها عايزه إيه تانى?!.
قدرى : لسـانـها يـا رحومـة ... لـسانـها أطـول مـنهـا وما بـتـبطـلشى كالم وال
عــديـد.. فـضــحـانى فى الــبـر كـله. وكـل مـا الـنــاس تـنـسى مــوضـوع بـدراوى
تـفـكرهم بـيه.. أربع سـن وشـويـة دلوقـتى وهـيه مش عايـزة تـسكت عـملت

فيها اللى ما يتعملش وبرضه ما رجعتش.
ورد: إنت بتحبها يا قدرى .

ضرب. قدرى : أحب م يا ورد إنتى اجتننتى ... دى وليه لسانها زى ا
رحــومـة: ولـــيه أل مــا هـــو بــرضـه حل ... مــا تـــتــجـــوزهــا وتـــتــطـــلع من بــاب

يت حلم أخوك. اجلمال ... وع األقل تبقى قدام الناس 
كن تخلّف لك عيل بدل ما انت كده قاعد من غير خلفه. ورد: و

ــا هـاتــخـلف مــنى...مـاهى قــعـدت قـدرى : هـيـه كـانت خــلّـفت من بــدراوى 
معاه سبع سن ما حبلتش مرة.

رحومة: ما انت عارف إن العيب عندكم يا عمدة.
ورد: ما احـنـا قـولنـا كـده قـالوا اطـلـعـوا م البـلـد .. مـا كنـا حتت رجـلـيه وهو

اللى عمل  فيها عمدة .. قال إيه يتجوز غازية يقبض بقى.
رحومة: يعنى انتى اللى والَّده قوى ... بنقولك العيب عندهم .

ورد: بس عمره ما حيالقى واحدة زيى.
رحومة: ماينفعش ياورد ال فى مصلحته وال مصلحتنا .

قدرى : خلينا فى اللى إحنا فيه يا ورد ملهوش الزمة الكالم ده دلوقتى.
ورد: يعنى إنت عايز إيه دلوقتى.

قدرى : عايز حل للوليه دى.
رحومة: كل حاجه ليها حل بس برضه ليها تمن.

قدرى : أنا عمرى ما اتأخرت عنك.... بس خلصنى .
رحومة: خمس فدادين.

قدرى : تانى يا رحومة ما أنا مديك خمسة فى بدراوى.
ورد: دى أكتر يا عمدة ... دى راحت البال بالدنيا.

قدرى : بس البلد هتقول إيه دى تبقى مكشوفة قوى .

رحومة: البلد دى سيبهالى أنا اعرف اتصرف معاها.
قدرى : قتل تانى أل.

ورد: وم اللى قالك فيه قتل?!.
قدرى : أمال هتعملوا إيه.

هم إنك توافق.  رحومة: دى حاجه بتاعتنا بقى.. ا
قدرى : يعنى احلكاية أمان?.

ورد: أمان األمان بس امضى العقد.
ا يحصل?. قدرى: طب مش 

رحومة: واحنا من إمتى كنا بنرجع فى كالمنا... قلت إيه?.
ورد: قال إيه فى إيه ما هو هيمضى دلوقتى..... إمضى يا عمدة.

قدرى: هات يا سيدى آدى اإلمضا إمتى هيحصل?.
كان ده كمان. رحومة: الليلة وحياتك وبعد ساعة وهنا فى ا

اضى الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز والد عبد العزيز السماعيل مدير فرع جمعية الفنون بالدمام بالسعودية. > انتقل إلى رحمة الله األسبوع ا
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ـتطـلـبـات اجلمـالـيـة للـعـرض والتى بـيـنـهمـا وهى جـزء من ا

تشارك فيها عالمات متعددة.
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29 من  سبتمبر 2008 العدد 64

(يشخصون)
نادى وطوّح النبوت على : (يغنى) نادى ا

روح بالدك يــا غـريب ال تــمـوت (يـلــتـفت فـيـجـد األغــنـام تـأكل فى حـقـله
فــيــهـيج ) يــا نــهـــار اســود ومـــهــبب ... الـــغــنم بـــهــدلت الـــغــيط... هــوف...
هـوف... إطلعى من عنـدك إالهى تتسمى إنـتى واصحابك... إنت يا جدع
يا للى راقد إنت... إنت ى اللى اسمك رحومة انت... فزّ قوم لم الغنمات

بتاعتك دى بدل ما أفطسهالك..
رحـومة :  (وهـو مـكانه) إنت يا نـطع انت يـالـلى هـتفـطَّس الـغـنم .. طب لو

س شعرة منها وأنا أكنس بيك اجلسر ده. راجل ولك شنب فى وشك إ
على : يعـنى إيه يـعنى ... عـافـية?.. خالص مـا حـدش عاد قـادرك.. والله

عال الدار دار أبونا والغرب بيضربونا.
رحومة: آى عافية يا بغل واجنرّ بقى من قدامى دلوقتى.

عـلى : ال بــقى يــا روح مــا بــعــدك روح الــشــويــة الــزرع هــيــروحــوا أونــطــة..
(يصرخ) جاااى إحلقونى جاى يا عالم يا أهل البلد إحلقونى..

سك به ضاربـا بقسوة) طب ورينى بقى مـ اللى ها يجيرك رحـومة : (
منى أنا هاربطك والراجل ييجى يحلك .

(يدخل بدراوى)
بدراوى : عندك يا واد إنت كِن إيدك أحسن أكسرهالك.

رحومة : (مضطربا) ال أنا مش هاسيبه .
بدراوى : (فى غضب) قلت لك سيبه يا كلب.

رحومة : أنا كلب يا بدراوى.
بدراوى : (يضربه) اسمى العمدة بدراوى يا غنّام يا اجرب .

رحومة : بتضربنى طيب والله ما أنا معديهالك.
بدراوى : إنت كـمـان بتـهـددنى طب إيه قـولك إنى مش ضـاربك إال بـالبـلـغة

على دماغك علشان رجلك ما تخطيش البلد دى تانى.
سكه ويضربه بشدة) )

كان) ماشى ماشى يا عمدة كله لوقته. رحومة : (وهو يغادر ا
على : الله يكرمك يا عمدة راجل من ضهر راجل.

بدراوى : وانت يا بقف انـت ما ترفـعش عصايـتك وتشق دماغه نـص ليه
ما انت بغل أهو وتتقسم منه أربعة.

على : مـا هـو بصـراحـة كـده يا حـضـرة العـمـدة سى قدرى أخـوك هـو اللى
مقوية علينا.

بدراوى : وقدرى أخويا دخله إيه بالكالم ده?
على : ما هـو ليالتـى سهـران معـاه بيحـششـوا سوا وكـذا مرة نـشتـكى لسى

قدرى منه يقول غريب والزم نكرمه.
بـدراوى : طب اسمـع يا وله .. والـكالم ده تـقـوله لـكل الـنـاس.. أى واحد م
سئول فاهم.. دا ما ينزلش البلد يشوف    رحومة ع اجلسر يطخه وأنا ا

البلد تانى برجله.
على : (رافعا عصاه) حاضر يا حضرة العمده. 

(عودة للخياالت)
خيال2: يا خسارتك ياعمدة بدراوى كان راجل بحق.

خـيال6: (الـتى اختفت ثم عادت) كـانت خنـاقه مـقصـودة علـشان تـغطى ع
لعوب الكبير ما ب قدرى ورحومة. ا

خيال3: أمال انتى رحتى ف كده ورجعتى?
خيال6: رحت عند القنطرة أشوف إيه اللى بيحصل هناك.

خيال4: ولقيتى إيه هناك ?
خيال6: البلد كلها ملمومة اخللق على بعضهم .

خيال1: طب وبلد عملوا فيها إيه?
ه فيه. خيال6: بلد... بلد نزلت البحر وعا
خيال2: بتقولى إيه نزلت البحر تعمل إيه?.

خـيـال6: أنــا عــارفه بــقى... الــنــاس زحـمــة مــوت... الــلى بــتـزرغـط والـلى
بـيكبَّـر واللى بـيعيَّط مافهـمتش حاجـة خالص .... شوية والـغفر والـعساكر

جم خفت وجيت جرى.
خيال5: يلال يا واد نروح نتفرج .

خيال3: يا ال بينا.
خيال4: استنى انت وهو عايزين نكمّل لعب.

خيال5: إحنا مالنا.
خيال1: دى مـابقتش لـعبة دى قـلبت بجـد يلال نـروَّح كل واحد لغـيطه قبل

. ما ننداس فى الرجل
خيال2: حد بيدوس على خياله إحنا خياالت وال نسيت يا أخى .

خـيال1:  بـرضه األمــر مـا يـسـلـمش الـبـلـد مـقــلـوبـة ودلـوقـتى يـيـجـوا هـنـا..
إسمعوا كالمى ويلال  نرجع.

خـيـال6:  كــانت يـا روحى نــادراهـا .... كـل الـســكك اتـقــفـلت فى وشــهـا...
ياضنايا .. كبدى عليكى يا بلد.

خيال5: يعنى إيه بقى مش هنتفرج .
خيال1: ما تتكلمى لو عارفة حاجة قوليها خلينا نفهم.

خيال6: ال أنا ما اتكلمشى عمرى .
خيال5: إخص .

خـيال4: مـا تـخـلــصى يـا سـتى وحتـكى إحـنــا مش اتـفـقـنـا كل واحـد عـارف
حاجة يقولها وما يخبّيش.

خيال6: ما عنديش حاجه أقولها.
خيال4: أنا هاقولكم يا جماعه السبب.

خيال2: طب ما تتكلم ساكت ليه.
خيال3: كـانت برضه ليلة زى اللـيلة دى كده وكنت طـالع علشان أنده لكم
نـلـعب زى الــعـادة ولــسه جـاى ع الــسـاقـيــة وهـصـفّــر إال ولـقــيـتـهـم قـاعـدين

التالتة.
خيال5:  م ? م ?

خيال3: قدرى ورحومة واخته ورد.
(تضاء منطقة التشخيص على الثالثة)

رحومة  : (ضاحكا.... وهو يعطى اجلوزة لقدرى) مرحب يا عمدة.
قدرى   : مرحب يا شيخ العرب.

رحومة  : أظن كده كله بقى تـمام ركبت ع العمدية وع الدوار... ومش بس
كده وبقيت كبير البر كله.

 الفنان محمد على خاطر
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أحمد الصعيدى
تأليف

الشخصيات
شخصون  ا
آتة خياالت ا
6 5 4 3 2 1 
 أ ب ج د

شخَّصة: الشخصيات ا
بــــلـد- بــدراوى - قـــدرى- رحـــومة 

- ورد- رجل1- رجل2 -رجل3

شخصيات
أخرى: 
زهيــرة
 الشيــخ
األهالـى

البدر وليلة األربع كمان.
خيال1: وإيه بقى اللى جاب ده لده.. ما هى صدفة زى كل الصدف.

خـيال6: أل مش صـدفـة كـلنـا عـارفـ إن رحـومـة قـتل الـعـمـدة بدراوى زى
الـليـلة دى.. ليـلتـها رحومـة كان مـتدارى ورايـا ومتلـتّم بتـلفيـحة سـودا ومعاه
اجلـوز وفـضل مـسـتـنى حلـد مـا جه الـعـمـدة بـدراوى هـوه ومـراته بـلـد جلل
ـشاهـرة مع تمـام البـدر عشـان حتـبل.. أول ما نـزل العـمدة الـغيط يـفكـوا ا
وبلد وراه قام رحومة وراح طـخّه عيارين وجرى خش الدرة وبلد تصوت و

جترى فى الغيطان حلد ما البلد اتلمت.
(إضاءة على منطقة التشخيص .. العمدة بدراوى فى نزعه األخير وأهل

البلد يلتفون حوله وبلد تصرخ بالعديد).
بلد: مش قلتلك على اجلسر ما تمـشى 

ابن احلرام يضرب وال يخشى 
مش قلتلك ولد احلرام اوعى تالقيهم

معاهم رصاص مالى مخاليهم.
رجل1: إيه اللى حصل يا بلد. 
رجل2: م اللى طخ العمدة.

رجل3: ف سى قدرى حد يروح يندهله.
. بدراوى : (وهو ينازع) ف قدرى... قدرى ف

رجل1: بعتنا جنيبه يا حضرة العمدة.
رجل2: قدرى م بس يا جماعة... عايزين حكيم الوحدة حاال.

بدراوى : أنا عـايز قـدرى حد يـجيـبه دوغرى (مـناديا بـصعوبة)  يا بـلد يا
بلد قرّبى تعالى جارى هنا.

بلد : (تقترب و هى مازالت تعدد)
سبع السبوعة تقّلوا قيده

واتكاتروا األعادى على صيده
سالمتك يا سبع فى الغابة

وال تنقفلشى عليك تربة وال بوابة
بـدراوى : (مازال يـعانى) بـطلى نـواح يـا يلـد واسـمعـيـنى كويـس .. لو الـسر
اإللهى طلع قبل قدرى أخويا ما ييجى قولى له خد تار أخوك.. وان كسل
كن يصـه ويطمع افضلى وراه حـرّضيه وعايـريه قدرى أخويا هـوائى و

فى العمدية ويداغى على التار.
بلد : م يا خويا اللى طخك إن كنت عارفه قول.

رجل1: قول يا عمدة و احنا نقطعه حتت.
رجل2: حتى لو كان باشا البشوات.

بدراوى: قدرى عـارفه كـويس وهو أولى بـدمى.. سـامعه يـا بـلد.. أمـا انتى
يا بلد وصيتى لكى ما تقلعيش السواد وال ترفعى عينك وال جتوزى إال إن
تـارى اتـاخــد سـاعـتـهـا تـقـلــعى األسـود وحتـنّى شـعـرك بــدمه وتـمـلى الـسـمـا

زغاريط آه.. آه.. العوض على الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون (ينتهى)
بلد  : (تصرخ صرخة عالية فتعدد فى وجهه) 

يا اللى منامك مرقد التمساح
فرح  اخلصيم فى غيبتك وارتاح

قـدرى: (شـاهرا سالحه) أخويـا.. أخـويا.. مـ يـا واد الـلى طخ العـمـدة أنا
سك ببدراوى) اتكلم يـا خويا م اللى ضربك.. هولع البـلد واجوارها (
ريـحــنى.. عـرفــنى آخـد بــتـارك.. إنـطـق قـول.. كـنـت مـسـتــعـجل لــيه.. كـنت
اســـتـــنى ثـــوانـى.. آه يــا خـــويـــا.. آه يـــا عـــمـــدة وال بـــعــدك راجـل وال بـــعــدك

حامى.. وال بعدك كبير.
رجل2: (هامسا لصاحبه) شوف يا خويا الكدب.

رجل2: زى ما يكون زعالن بصحيح .. وتالقيه فرحان فى عبه.

بدراوى : مبروك يا قدرى.
قدرى: الله يبارك فيك يا خويا وعقبال عوض يجيلك.

بدراوى : ربنا يسمع منك يا شيخ.
قدرى: ربنا عنده الفرج يا عمدة.

بدراوى : إتأخر قوى.
قدرى: هوه الدكتور بتاع طنطا قالك إيه?!

يـة بس انا اللى بدراوى : واللـه ما طمّـنى قاللى إن "بـلد" سلـيمة مـية فى ا
محتاج عالج.

قـدرى: مـا انــا قـلت لـك يـا خــويـا الــدكـاتــرة عـايــزة حتــلب فـلــوس وبس. مـا
تسمع كالم الشيخ عبد الراضى واهم بـيقولوا القمر هيتم بدر ليلة األربع

اجلاى وانت مش هتخسر حاجة. 
بدراوى : عـلى رأيك يا قدرى يـا خويـا أنا ما بـقاش قدامـى حيلـة غير إنى

أجرّب حكاية عبد الراضى دى.... أطلع األربع اجلاى. 
. قدرى: ع العقل يا عمدة بس هتعمل احلكاية دى ف
بدراوى : فى الغيط هوه فيه أوسع من أرضنا يا قدرى.

قدرى: على بركة الله وربنا يقدم اللى فيه اخلير يا خويا.
بـدراوى : آه صـحـيح انت كـنت هـتـنـسـينـى أقولـك إيه .. مش الـبت الـغـازية

دى أخت الواد رحومة الغنام?.
قـدرى: مـا اعـرفــشى يـا خـويـا والــله أصل الـواد رفـاعى ابن أبــو حـشـيـشـة

اللى اتفق مع الفرقة من غير ما اعرف.
بدراوى : أل هيـا يا قـدرى وأنا مـنبـه إن النـاس دى ما تـنزلش الـنواحى دى

كلها.. دول ناس مجرم ولصوص ومأجورين. 
قدرى: خالص أمشيها يا عمدة دلوقتى حاال.

بدراوى : أل بالش تنكّد على الناس عدّيها بس بعد كده خد بالك.
قدرى: حاضر يا خويا.

بدراوى : طب طالع أمر على الغفر وراجع لك تانى.. عايز حاجة?.
قدرى: يطوّل عمرك ويخلّيك لينا يا عمدة مع ألف سالمة.

(يخرج بدراوى  و قدرى يأخذ ورد جانبا)
قدرى: رحومة ف دلوقتى?.

ورد : أنا عارفة تالقيه سهران عند الغجر.
قدرى: طب أنا عايزه دلوقتى ضرورى.

ورد : دلوقتى دلوقتى.. ما ينفعش الصبح?!.
قدرى: أل ما ينفعش الزم دلوقتى.

رسال يقوله إيه?. ورد : طب ا
قدرى: يقوله قابلنى على القنطرة بعد ساعة.

ورد : طب والدخلة والفرح?.
قـدرى: قـبل الـدخـلـة والـفـرح يال يـا ورد احتـركى وعـايـزك تـصـهلـلـى الـفرح

علشان ما يبانش غيابى.
(ورد تـأخـذ أحــد أفـراد الـفـرقـة وتــهـمس له بـكالم ثـم تـعـود وسط الـنـاس
مـهــلـلـة إلشـغــال الـنـاس ويـرتــفع الـغـنــاء ثم يـتـوارى رويـدا رويــدا لـيـعـود
ـســتـوى اآلخـر حــيث اخلـيــاالت تـعـود إلـى طـبـيــعـتــهـا قـبل احلــدث إلى ا

التشخيص).
خـيـال1: إيه بـقى الـلى رجـعــنـا قـوى كـده الـكالم ده بــقـاله أكـتـر من خـمس

سن دلوقتى.
 . خيال3: عندك حق العمدة ميّت من خمس سن

خيال5: الله يرحمك يا عمدة (يبكى)
. خيال4: ال وانت الصادق العمدة بدراوى إتقتل من خمس سن

خـيال2: عـنـدك حق يـا وله دول خـمس سـنـ بـالـيـوم والـسـاعـة يـوم تـمام

سرح الطفل من 21 إلى 28 ديسمبر 2008. لتقى العربى  سرح العربى بحمام سوسة بتونس أعلنت عن تنظيم ا > جمعية ا
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ـفــاهـيـم عـدة مــنـهــا مـا انــضـوى حتت > ارتــبــطت الـعالمــة 
لــوائـهـا ومــنـهـا مـا عــارضـهـا أو اخــتـلف مـعــهـا فى بـعض من

جوانبه لكنها كلها تصب فى حتقيق مفهومها.

سرحي جريدة كل ا

29 من  سبتمبر 2008 العدد64

لعوب كله. رجل1: (فى همس) إن ما كانش هو اللى ورا ا
بلد : (تعدد) 

كانت رجال تطمّن اخلايف
فقعدت رجال زى الهلوك هايف.

قدرى: قصدك إيه يا بلد?.
بلد : قصدى وصيه أخوك .. اللى قالها قدام كل الناس.

قدرى: وقال إيه... إيه.
بلد: قال إنك عارف القاتل وإنك أولى بدمه من أى حد.

قدرى: لو اعرفه أبقى شريكه .. أبقى آخد تاره ازاى.. فزورة دى?
بلد: هى دى الوصية.

قدرى: تار أخويا يلزمنى وفى رقبتى ليوم الدين بس اعرفه. 
بلد: وهتعرفه ازاى.

ـسئـولـة عن كـده وسـاعـتـهـا القـاتل مش قـدرى : دى شغـلـة احلـكـومـة هـيه ا
هيعيش دقيقة لو حتى فى حضن احلكومة ذاتها. 

رجل1: (هامسا) يبقى الراجل راح هدر.
رجل2: شى الله يا حكومة والعوض على الله على رأى القتيل. 

رجل3: يال بينا نروَّح وأمرنا لله (يخرجون)
بلد : (تعدد)

كداب يا شايل سالحـــاتك
ســــبع اخلال للمندلة فاتك 
رعوب كانت رجال تطمن ا

قعدت رجال من الهوى بتدوب.
قــدرى : (لــبــلــد فى حــسم) اســـمـــعى يـــا ولـــيـه انـــتى أنـــا مش عـــاوز نـــواح
وعـديـد.. واديـكى قـولـتـيـهـا بـلـســانك وصـيـة اخـويـا لـيـا أنـا.. وكـده تـسـكـتى
ـرحـوم ال جـاب مـنك عـيّل خـالص ومـا تـفـتـحـيش بـقك.. واحلـمـد لـله إن ا

وال تيّل عشان ماتقعديش فى أرابيزنا. 
ـرحــوم وصـانى أفــضل أحـرضك بـلـد:  أى نـعم الــوصـيــة لك بس بـرضـه ا
وأســخّن دمك وان مــا حـســتش أعــايـرك.. وانــا لـو مــا خـدتش تــار جـوزى
الـــلى هــوه أخـــوك مش هــاعـــايــرك بـس دانــا هـــاجــرسك فى الـــدنــيـــا الــلى

طواها النيل.. سامع يا قدرى?
قــدرى   : (مــنـاديــا بــانـفــعـال) يــا غـــفــيـــر.. إنت يـــا شــحط (يــدخل أحـد

اخلفراء مسرعا)
اخلفير : نعم.. نعم يا سى قدرى. 

قدرى : (يصفعه) اسمى العمدة.. حضرة العمدة قدرى.
اخلفير : (فى جزع) نعم يا حضرة العمدة. 

ـركز واسمع ما فيش قدرى : تـفضل هنا جمب اجلـثة حلد ما أروح أبلّغ ا
مخلوق يقرب منها حتى  مراته دى .. فاهم .

اخلفير  : فاهم يا حضرة العمدة فاهم.
قدرى   : أنا راجع على طول (يخرج).

بلد : (تعدد) 
كداب يا شايل سالح الزين

. سبع اخلال اللى كان بيملى الع
اخلـفير  : (مـواسيـا بلد) وال يـهمك يـا ست بلـد ما حـدش هيـقدر يـبعدك
عن حـضـرة الـعـمدة  لـو عـاوزة تـفـضـلى جـمـبه افـضـلى ........... الـعـمدة

بدراوى كان راجل طيب وشهم وانتى كمان خيرك علينا كلنا (يبكى).
بلد : (تقترب من اجلثة و جتلس بجوارها تعدد)

يا اللى بكيتى اتفكرى ربك
جرى للصحابة واألنبيا قبلك
يا اللى بكيتى اتفكرى الرحمن
جرى للصحابة واألنبيا زمان.

(تنكفئ على اجلثة و تبكى بشدة)
(غناء عديدى ثم إظالم قصير)

نظر السابق تضاء منطقة اخلياالت) (نفس ا
خيال2: ما هو العمدة قدرى اللى وز رحومة على قتل أخوه.

خيال5: صح.
? خيال2: جبت الكالم ده من

خيال5: أيوه.
خيال2: البلد كلها قالت كده.

خيال5: تمام.
وضوع كله بدأ قدامى. خيال1: بلد تولد البغل.... إذا كان ا

خيال5: أل يا شيخ.
خيال3: يعنى رحومة ما قتلش العمدة بدراوى.

خيال5: إزاى?
خيال1: أل قتله بس العمدة قدرى ملهوش دعوة.

خيال5: يا سالم!.
خيال4: إزاى بقى .... فزورة دى وال إيه?.

خيال5: أل بقى.
خـيال3: أمـال صبـحـوا أصـحاب بـعـدهـا لـيه? ورحومـة دخل الـبـلـد وبرطع

فيها.. وكلمته بقت  تمشى على العمدة نفسه ليه.
خيال5: إخص .

خيال2: واخلمس فدادين اللى ادَّاهم قدرى لرحومة دول إيه.
خيال5: طبعا.

خيال1: أنا اللى شوفته بقوله وما ليش دعوة بالقوالة بتاعتكم.
خيال5: طيب.

خيال4: وشوفت إيه بقى يا فالح.
خيال5: قول.

خـيـال1: يـومـهــا الـضـهـر فى عــز الـقـيـالـة واجلـســر تـقـتل عـلــيه الـقـتـيل مـا
يـبانش (يصـعـد إلى مـنطـقـة التـشـخيص) كـان رحـومـة نـا هـنـا وسايب
الـغـنم بـتـاعـتـه تـاكل فى غـيط عـلى أبـو الـنــجـا الـلى كـان بـظـروفـهـا راجع م

السوق وجاى ع اجلسر يغنى .  الفنانة نشوي محمود مختار الفنانة نشوى محمد حسن 
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نظر: ا
ـصــرى تـقف (الــسـاقــيـة الـعــتـيــقـة عــلى رأس أحـداحلــقـول فى الــريف ا
بجانـبها تلك اجلـميزة فـاردة فروعها عـليها فى طـغيان علـوى ال يخترق
كان أوراقها الـكثيـفة إال أشعـة القمـر عند اكـتماله. يـساعده فـى إضاءة ا
بـات اجلاز "الصاروخ" انتشرت على األفرع كى تبعد اخلفافيش عن ثمار

 . الت
ـآتـة هى األخـرى تـوزعت فى األرض اجملـاورة لـلـسـاقـيـة لـتمـنع خـيـاالت ا
زروعـات أحد هذه اخلياالت يتقدم نحوم الطـيور من الهبوط والعبث با
كن التشخيص كان ليخلق مـستوى آخر  دار الـذى يرتفع عن باقى ا ا
علـيه - يطلق اخليال بعض الصفافـير بيده فى فمه فتبدأ اخلياالت فى

التجمع حول الساقية).
خــيـال1: يــاه الــنـهــار ده كــان حــر مــوت إيه يــا اخــواتى الــصــيـف ده? أمـال

الناس هتعمل إيه فى جهنم?
خـيـال2: عــنــدك حق يــا جــدع الـواحــد دمــاغه اتــشــوت م الــشـمـس ومـلح

العرق بقى ينزل فى عينى تقولش مية نار.     
خـيـال3: طـب احـنـا عــلى األقل واقـفـ فـى مـكـانــنـا مـااحتــركـنـاش الـدور
والباقى على أصحابنـا اللى من طلوع الشمس لغروبها دايرين فى األرض

يجمعوا فى القطن.          
خــيــال4: مش كـــده وبس واألشـــبـــر إيه... تـــقــولـش ســكـــاكـــ بـــتــمـــزع فى

رجليهم وهدومهم.       
خيال5: كالم معقول.

خـيـال2: عــلى رأيك يـا بــنى صـحـيـح الـفالحـ دول بــيـتـعــبـوا قـوى صـدق
اللى قال الفالحة شقا وخيرها لغيرها.

ـا صـدعـونـا ـوضـوع ده  خـيال1: أهم طـول الـنـهـار مـالـهـمش سـيـرة غـيـر ا
معاهم.

خـيال3: عنـدهم حق مـاهى زرعه بـتقـعـد فى األرض تلت تـربع سـنة إشى
حرت وإشى زرع ورى وجنى .. غيـر الدودة والغريبة والرش.. وكل دا كوم
ــال واجلـــمــعـــيـــة الـــزراعــيـــة كـــوم تـــانى بـــتــطـــلع روحـــهم فـى الــغـــرامـــات وا
ـديـونـيـات واآلخـر قـنـطـار الـقـطن  بـيـنـزل مـيـتـ جـنـيه عن الـسـنـة الـلى وا

. فاتت بالزمه مش دى حاجه جت
خـيال2: صح احلـكـومـة سـابـتـهم لـلـتـجــار يـتـحـكـمـوا فـيـهم بـطـلت تـشـتـرى

منهم القطن .. قال بيقولوا خصخصة يا سيدى.
خـيال4: مش كـده وبس دا لعـبت فى البـذرة كمـان.. وبعـد ما كـان القطن

بتاعنا مطلوب فى كل الدنيا ما حدش بقى يقوله صلى ع النبى.
خيال5: برضه صح.  

ـكن اتــطـور واتـغـيــر فى الـعـالم خـيـال1: يـابــنى احلـكـايه مـش كـده أصل ا
ـشى فـيه فـقـالـوا نــغـيـر الـنـوع عـلـشـان نـعـرف والـقـطن بـتـاعـنـا مـابــقـاش 

نبيعه .
ـا هـو مـابـقاش خـيال3: طـول عـمـرك عامـلى فـيـهـا سـيـاسى طب يا فـالح 

ض ع الفاضى. مطلوب خدوه همه وزرعوه ليه?.. حاكم إنت 
ض ع الفاضى يا لطخ انت. خيال1: أنا 

خيال3: والله ما لـطخ وطرطور إال انت.. دا إنـت يا واد العـصافيـر بتنزل
تنقر فى دماغك وال بتهش وال بتنش.

خـيال1: إنت الـلى فالح قـوى. شـغال بـالـكـهربـا سـاعة مـا تـشوف عـصـفور
ا أصحابك قالوا بُرّيه منك. تنور.. دا انت كل دقيقة تقع من طولك 

خيال1: عندك حق.
خـيال2: جـرى إيه يا جـماعه إنـتوا هـتنـكدوا عـليـنا لـيه إحـنا جـاي نـسهر
مع بعـضنـا بعـد الشـقا الـلى احنـا شايـفيـنه طول الـنهـار هنتـعارك لـيه على

اللى ملناش فيه.
خـيال4: كالمك معـقول بـرضه ثم إننـا كلـنا طـراطير صـحيح مـفيش فى
إيـديـنـا حـاجه غــيـر إنـنـا نـفـضل مـزروعــ فى األرض قـال إيه الـعـصـافـيـر
هتـخاف مـنا.. مـا هى طول الـنهـار حتت رجلـينـا بتـنكش ال هى خـايفه وال
حاجه ثم إن العصافير مظـلومة بقى اللى بيسرق خير األرض ناس تانية

بس أصحابنا بيجيبوها فى العصافير.
خيال5: كلك بركة يا حاج .

خيال3: بس أنا برضه مش طرطور دا الراجل صـاحبى عمره ما بيتكلم
ويبوح بهمه إال وهو قاعد جارى.

خيال2: أنا بقى صاحبى ماحتاللوش العملة الوحشة إال ورايا .
خيال5: أما صاحبى مابتحاللوش إال فوقى.

خيال4: صاحبى بقى بتاع مزاج بيلف سجاير ويشربها فى ضلى.
خيال1: صـاحبى أنا بقى راجل قلـيل األدب بياخد مـراته قدام عينى وما

بينكسفش منى.
خيال5: صلى ع النبى تكسب.

خـيـال3: يــا اسـيـادنــا الـلــيـلـة هــتـعـدى والــقـمــر هـيـروح وإحــنـا ال لـعــبـنـا وال
اتسلينا.

خيال2: حقة ليلة الصيف بتمر زى النسمة واحنا ورانا وقفة الصبح.
خيال4: خالص ياال نلعب ... قسموها بقى.

خيال5: هانلعب إيه?
خيال2: هو فيه غيرها إستغماية.. 

خيال5: حلو .
خيال3: زهقنا منها شوفوا لنا لعبة غيرها.

خيال4: عسكر وحرامية.
خيال5: ماشى.

خيال2: مابقاش فيه عسكر كلهم حرامية.
خيال1: مفيش عسكر ليه?! طب دنا سامع إن البلد كلها عسكر.

خـيال3: مـا هى تـاهت فى بـعـضهـا .. مـا حـدش بـقى عـارف الـعـسـكر من
احلرامية.

خيال4: خالص ياال نغنى .
خيال5: ما يضرش.

خـيال2: كـلـنـا بـهـا وصـوتـنـا حـميـرى والـلى صـوتـهـا حـلـو شـويـة مـا جتش
الليلة.

خيال1: آه صحيح ما جتش ليه?

ـنــجل شـدته بــيه من رقـبــته وقع من عـلى مـسـتــخـبـيــة طـلـعت وف إيــدهـا ا
ا مـزعته وبعـدين قعدت تـصرخ تصـرخ ومرة واحدة احلمـار نزلت عـليه 

زغرطت ونزلت غنا ورقص.
خيال2:  زغرطت وبعدين نزلت غنا ورقص إنت اتهبلتى يا بت إنت .

خيال6: أهو هوه ده اللى حصل .
خيال1: طب يـلال بقى كل واحد يـرجع لغيـطه... حاكم الـبلد كـلها هـاتتلم

هنا دلوقتى واجلسر هيشغى ناس.... يلال احنا ملناش دعوة.
خيال5: أنا رايح أتفرج .

خـيال3: اسـتـنى يـا حـمار انت... تـتـفـرج على إيـه... انت عايـز تـوديـنا فى
داهية.

خيال4: ما احنا الزم نعرف أصل احلكاية وفصلها.
خيال2: حكاية منيّلة بنيلة هانعرف إيه بس.. ربنا يستر على عبيده .

خيال6: والله براوة عليكى يا بلد عملتى اللى ماعملوش الرجالة.
خيال1: عمـلة سودة ومهبّبـة وها جتلب على البلد مـصايب ملهاش حصر

.
خيال5:  أنا رايح اتفرج .

خيال4: (يضربه) مش قلنا إترزى وأقعد أما نشوف هنعمل إيه.
خيال2:  كده احلكاية بانت واتعرفت وجابت آخرها.

خيال6: والله ما أنت عارف حاجة وعمال تفتى ع الفاضى.
خيال2: معرفش ليه بقى يا فاحلة... إنتى يعنى اللى أم العريف?! ما كل

الناس دى عارفة احلدوتة من أولها... وحافضاها زى الفاحتة.
خـيـال6: أل الــكالم ده مش صــحــيح أنــا لــوحــدى الـلـى عــارفـة حــقــيــقــتــهـا

وأصلها.
خيال3: إشمعنى إنتى بقى?!. 

خـيال 6: عـشـان بلـد دى صاحـبة الـغـيط اللى أنـا فيه و دى جـلـبيـتهـا اللى
أنا لبساها.. لبستـهالى من ساعة جوزها ما مات.. ومن يومها ماخبتشى
عـنى حـاجة يـوم بيـوم كـانت بتـحـكيـلى عن هـمومـهـا غيـر اللى كـنت بـشوفه

بنفسى فى الغيط.
خـيـال 4: وايش عـرفـك إنـهــا كـانت بــتـقــول احلـقــيــقـة مــا احـنــا بـرضه كل

أصحابنا بيحكولنا زينا زيك وبنشوف اللى بتشوفيه..
خيال6: بس بلد عمرها ما كدبت والناس كلها عارف كده.

خــيـال4: كــانت مــقـــابالنى ع اجلــســر وانــا جــاى  الـــظــاهــر كــانت رايــحــة
تستحمى فى القنطرة.

خيال5: يا سالم.
خيال2: طب ودى ليلة حد يستحمى فيها ? 

خيال3: مالها الليلة بقى ما هى حر نار أهه?!.
ستور. خيال2: قصدى يعنى إن القمر بدر ويكشف ا

خيال3: قول كده بقى .. ماشى يا عم... ماشى يا سيدى.
خيال1: باين عليها جايه هناك أهى (مناديا) ما تقربى شوية يا ستى.

(تظهر خيال  6 من بعيد قادمة)
خيال5: مدد يا سيدى على .

خيال2: أهى كده الليلة هاحتلو.
خيال4: طبعا يا سيدى حتلو.. ما حتلوّش ليه بقى.

خيال6: مسا اخلير يا جماعة.
خيال2: أمال انتى كنت ف حلد دلوقتى?

خيال4: ما قلنا كانت ف الزم حتقق يعنى .
خـيـال6: أنــا صــحـيـح كــنت رايــحـة أغــسل شــعــرى عــنــد الــقــنـطــرة بس ال

غسلت وال عملت .
خـيال1: إحـنـا قلـنـا كده بـرضه.. لـيالى الـصـيف النـاس فـيهـا مـا بتـبـطلش

ا هاج م احلر. مشى.. ودا
خيال6: يا ريتها جت حلد كده.. دا حصلت مصيبة.

خيال3: مصيبة... مصيبة إيه يا بت اتكلمى?
خيال6: بلد قتلت رحومة.

خيال5: يا ليلة زرقة.
خيال2: يا ليلة مش فايتة يا أوالد.. حصل إزاى ده?

خيال1: بلد تقتل رحومة?! إزاى الكالم ده? وقدرت عليه?
خيال6: أهو ده اللى حصل ... واهو مرمى هناك ع القنطرة وهيه واقفة

جنبه تزغرط  وتغنى.. أنا من ساعتها وأعصابى سايبة.
خيال4: إهدى كده وقولى إيه اللى حصل بالظبط.

خـيـال6: مـا انــا قــلت لــكم كــنت رايـحــة أتــشــطف حتت الــقـنــطــرة ولــقـيت
رحـومة جـاى من بـعيـد راكب حـمارته خـفت مـنه وادَّاريت ورا زريـبة عـطا
الله حلد مـا يعـدى... وهو يا دوب بـقى على ضـهر الـقنطـرة أتاريـها كانت

نتج أحمد اإلبيارى قرر استئناف تقد مسرحية «مرسى عاوز كرسى» للنجم أحمد بدير أول أيام عيد الفطر القادم. > ا
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ـســرح تـكــتـسب األشــيـاء الــتى تـقــوم بـدور الــعالمـات > فـى ا
ــسـرحـيــة مـقـدمــات خـاصـة وخــصـائص نـوعــيـة وصـفـات ال ا

تملكها فى احلياة الواقعية.

سرحي جريدة كل ا

29 من  سبتمبر 2008 العدد64
ـادة وسـيـلة ـادة والـصـورة (الفـكـرة) مـتـصلـتـ بـاعـتبـار أن ا > تـبـقى ا
ا أن الضـوء مادة فهو يـفتح بابـا للوصول إلى الـتعبـير عن الفكـرة و

الصورة وإعطائها معنى.

سرحية احلرة. > عالء هانى وهيثم الشرقاوى وتامر جمال ومصطفى سامى ونادر البهنساوى أعلنوا تأسيس فرقة «شاليه» ا

سرحي جريدة كل ا
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خيال1: م فيش حد فينا معاه احلكاية لوحده...... كل واحد يادوب معاه
حـتـة واحلـكـاية  كـلـهـا خيـوط وأطـراف ومـداخل ومـخـارج عـلـشـان كـده أنا

كانه ونريح دماغنا شايف إننا نرجع كل واحد 
خيال5: بس أنا عايز أتفرج. 

خيال3: بلد دى حدوتة كبيرة بدأت من زمان وأظن إنها مش ه تنتهى.
خـيـال4: مـا هـى مـرات الــعـمــدة بـدراوى أخــو الـعــمــدة قـدرى الــلى مـاسك

دلوقتى. 
خـيـال2: يــا جــمــاعــة احلــكـايــة حــكــايــة تــار.. أصل رحــومــة هـو الــلى قــتل

العمدة بدراوى. 
خيال1: أهو كله كالم بس ماحدش شاف بعينه.

خيال5: وبعدين.
خيال3: الناس بتقول إن العمدة قدرى هو اللى كرى رحومة على أخوه.
خيال4: من سـاعة م رحومة واخواته ما جم بـالغنم وحطوا هـنا والبلد ما

شافتش راحة.
خـيـال2: مـا هــو بـرضه الــعــمـدة قــدرى هـو الــلى جـابــهم من الــبـر الــغـربى

علشان كده.
خيال1: كل حاجة جتيبوها فى العمدة.. يا جماعة بالش افترى.

خيال3: طبعـا يا سيـدى ما هو صـاحبك وملـبسك جلـبيته وبـتشتـغل عنده
الزم تدافع عنه.

خيال1: والله مـا قصدى كده أنا عايـز نوصل للحقيـقه عشان ما نظلمش
حد. 

خيال5: هيه وبعدين.
خيال4: واحنا نتعب نفسنا ليه ما جنيب احلدوتة من األول.

خيال2: طب وم إن شاء الله اللى هيحكى.
خيال3: أحكى أنا األول.

خيال4: واشمعنا انت يعنى?! ما احكى انا األول.
خيال2: ال انت و ال هو أنا اللى ها احكى.

خيال5: طب وانا.
خيال1: يا أخى اتنيل واقعد.. يا جماعة احنا هانحكى كلنا األول.

خيال3: إزاى دى بقى... فزورة إياك.
خــيـال1: ال فــزورة و ال حــاجــة... إحــنــا نـشــخَّـص.... أديــنــا أهــو البــسـ

هدومهم وعارف طريقتهم فى الكالم وعارفينهم  واحد واحد.
.? خيال4: والله فكرة جامدة بس يا ترى هنبدأ من

خيال2: نبدأ من يوم ما جه رحومة البلد.
خيال5: حلو.

خيال4: أل من يوم ما قتل العمدة بدراوى.
خيال5: برضه كويس.

خيال3: ال قبل كده بشوية.. من أول ما مسك بدراوى العمدية.
خيال5:  عليك نور.

خيال1: كتير كده... الليلة مش هتكفى... قربوها شوية.
خيال5:  يا سالم 

خيال6: البداية كانت فى فرح العمدة قدرى وطرف اخليط ورد الغازية.
خيال5: الله أكبر ده الكالم.

خيال2: بس احنا  مش هنكفى عايزين كمان معانا مجموعة تانية. 
آتة اللى فى الغيطان كلها. خيال4: نصفَّر نلم كل ا

يــقــومـون خــيــال3: عـــفـــارم عـــلـــيك يـــا بـــنى .. صـــفَّـــر يـــا واد انـت وهــوه (
بالـصفيـر فتبـدأ اخلياالت األخـرى فى التـجمع حول الـساقيـة فى دهشة

وتساؤل عن سبب جمعهم).
خيال أ : إيه يا جماعة خير حصل إيه?.
خيال ب: انتوا طربتونا.. إيه اللى جرى.

خيال ج: إحنا ما صدقنا نعسنا.
خيال1: بلد قتلت رحومة.

خيال د: يا خبر اسود إجرى يا وله.
. خيال3: تعالى هنا يا تور منك له رايح على ف

خيال أ: إحنا مالنا يا عم.
خيال ب : دا البلد هتولع الليلة دى.

خيال ج : الغنام هيجيبوا عاليها واطيها. 
خيال د : أنا راجع تانى إن كنتوا عايزين تستنوا انتوا استنوا.

خيال5: عالم حمير صحيح.. ما تقعد يا بغل منك له خلينا نتفرج.
خيال1: اسمع أنت وهو.. إحنا هنا بعيد ما لناش دعوة  بحاجة.

ا احنا ما لناش دعوة هانقعد نعمل إيه. خيال ب : طب 
خيال2: عايزين نعرف احلقيقة.

خيال أ: ونعرف ازاى واحنا قاعدين هنا.
خيال3: هانشخص احلكاية من أولها.

خيال ج : ولزومه إيه التقليب فى اللى فات?!.
خيال4: عشان نقفلها وما نرجعلهاش تانى.

خيال د: تف على دقنى إن احلكاية اتقفلت ليوم القيامة.
هم نحط كل شىء فى مكانه ونرتاح. خيال1: ا

خيال أ : أنا خايف يا جماعة.
خـيـال5: أمـا إنك لـوح صــحـيح خــايف من إيه يـا بــقف... بـقــولك عـايـزين

نتفرج... شغّل يا عم.
خيال ب: ع العموم اللى تشوفوه.
. خيال2: إحنا قلنا هنبدأ من

خيال4: ما هى قالتلك من فرح العمدة قدرى.
خــيــال5: حـــلـــو هـــات الـــطــبـل يـــا وله.. زرغـــطى يـــا بت مـــنـك لــهـــا.. عـــلى

الكلوبات شوية يا حاج.. وسع  يا بنى إنت وهوه  وهوه.
ــسـتــوى األعـلى حــول الـســاقـيـة (تــبـدأ اخلــيـاالت فى الــتـشــخـيص فى ا
واحلدث هـو ليلـة جواز قـدرى حيث الـغناء والـرقص والزعـاريد والـتهانى
ـنتـصف على كـرسى وأمامه تـرقص ورد الغـازية لقـدرى الذى جـلس فى ا

ويجلس الباقون حول قدرى على األرض).
رجل1: ألف نهار مبروك يا سى قدرى.
رجل2: والله دى سنة بيضة السنا دى.

رجل3: ربنا يتم عليك بخير يا بو الرجاله.

ورد: سالم كبير للعمدة.

رجل3: العمدة بدراوى.
ورد : راوى.

رجل3: أبو الرجالة.
ورد : جالة.

رجل3: حامى حمى البر كله.
ورد : كله.

رجل3: عقبال عوض يجيله.
ورد : يجيله.

رجل3: وأنا وانت.
ورد : إنت.

رجل3: رقَّصنى يا جدع.
(يرقص مع ورد)    

سـرات .. الـليـلة عـندى بدراوى : عـقـبال عـندكم جـميـعـا مردود لـكم فى ا
أحـلى لـيـلة فى       الـعـمـر.. ليـلـة جواز ابـنى قـدرى.. أيـوه ابنى ألنه مش
أخـويـا وبس علـشان كـده عـايز كل الـبـلد والـبالد اجملاورة يـنـبسـطوا وكل
اللـى حضـر وشاركـنـا كل خطـوة مـشيـهـا على دمـاغـنا من فـوق ونـردها له

فى األفراح.. سالم كبير يا ريس لكل معاز فرحنا.
. ورد : سالم كبير للمعاز

بدراوى : العريس.
ورد : عريس.

بدراوى : قدرى.
ورد : سى قدرى

بدراوى : العمدة الصغير.
ورد : صغير.

بدراوى : ربنا يتم عليه.
ورد : يتم عليه.

بدراوى : عصايا ورقصنى على التوبة.
ورد : يا رب توبة.

(بـدراوى يـأخـذ بـيـد قدرى ويـرقص مـعه فى ابـتـهـاج وبـعـد االنـتـهاء من
الرقص يأخذه جانبا ويحدثه. )

قـدرى: عـقبـال عـنـدكم جـمـيعـا مـردود لـكم فى األفـراح إن شـاء الـله.. اللى
مـا كــلـشى  يــدخل يــاكل يـا والد .. األكل كــتــيـر والــشـرب كــتـيــر هـوه احــنـا

هنفرح كام مرة يا جدعان غير هيه مرة واحدة.
ورد : (أخذت قدرى فى جانب) ألف مبروك يا عريس.

قدرى: (مرتبكا) الله يبارك فيكى.
بة. ورد : عملتها يا قدرى واديتنى 

قدرى: مش وقته يا ورد بعدين أفهمك احلكاية.
ستخبى بان.  ورد : حكاية ايه اللى  هتفهمهالى ما خالص ا

قدرى: قلتلك مش وقته خالص بعدين الناس بيبصولنا.
ورد :  الزم أعرف دلوقتى.

قدرى: هوه رحومة ما قالكيش.
ورد : رحومة ال قاللى وال عاد لى تكونوش اتفقتوا عليا.

قدرى: بالذمة ده كالم رحومة دا أخوكى يا ورد.
ورد : عـشــان كــده أنـا عــارفــاه يـبــيع أبــوه وأمه مش أخــته.. قـولــلى انت إيه

خالك تبيعنى وتتجوز بعد تلت سن فى حضنى ليالتى يا بن .....
قـدرى: أخــويـا الــعـمــدة بـدراوى هـوه الــلى حـكـم عـلــيـا بـاجلــوازة دى وانـتى

عارفة بدراوى بقى ما حدش يقدر يتنى له كلمة.
ورد : الــعــمـــدة وال طــمــعك وفــراغــة عــنــيك هـــوه الــلى وزَّك عــلى بــنت أبــو
حـس  عـلـشان أرضـهم عـايـز يبـقى عـنـدك أرض أكتـر من اخـوك وعـينك

التانية على العمدية يا قدرى. 
قدرى: وبعـدين بقى بقولك عديهـا الليلة وبعدين أنـا هفهمك الدور كله أنا

مرسى رحومة على كل حاجة.
ورد : عـارف لـو كنت بـتضـحك عـليـا يا قـدرى والـله والله الـلى تـنهـزله سبع

سماوات أجيب كرشك على أيدى.
قدرى: طب خالص شوفى شغلك بقى الناس هتاخد بالها.

ورد : ماشى يا قدرى يا بن صفية ماشى.
(تــنـطـلق أعـيـرة نـاريـة والـزغـاريـد تـرحـيـبـا بـقـدوم الـعـمـدة بـدراوى الـذى

يدخل الفرح فى شموخ)  
رجل1: ألف مبروك يا حضرة العمدة.
رجل2: عقبال عوض يجيلك يا عمدة.

رجل3: سمع هُس سالم يا جدع

الفنانة وسام فهمى

الفنانة هبة حماد
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نظر: ا
ـصــرى تـقف (الــسـاقــيـة الـعــتـيــقـة عــلى رأس أحـداحلــقـول فى الــريف ا
بجانـبها تلك اجلـميزة فـاردة فروعها عـليها فى طـغيان علـوى ال يخترق
كان أوراقها الـكثيـفة إال أشعـة القمـر عند اكـتماله. يـساعده فـى إضاءة ا
بـات اجلاز "الصاروخ" انتشرت على األفرع كى تبعد اخلفافيش عن ثمار

 . الت
ـآتـة هى األخـرى تـوزعت فى األرض اجملـاورة لـلـسـاقـيـة لـتمـنع خـيـاالت ا
زروعـات أحد هذه اخلياالت يتقدم نحوم الطـيور من الهبوط والعبث با
كن التشخيص كان ليخلق مـستوى آخر  دار الـذى يرتفع عن باقى ا ا
علـيه - يطلق اخليال بعض الصفافـير بيده فى فمه فتبدأ اخلياالت فى

التجمع حول الساقية).
خــيـال1: يــاه الــنـهــار ده كــان حــر مــوت إيه يــا اخــواتى الــصــيـف ده? أمـال

الناس هتعمل إيه فى جهنم?
خـيـال2: عــنــدك حق يــا جــدع الـواحــد دمــاغه اتــشــوت م الــشـمـس ومـلح

العرق بقى ينزل فى عينى تقولش مية نار.     
خـيـال3: طـب احـنـا عــلى األقل واقـفـ فـى مـكـانــنـا مـااحتــركـنـاش الـدور
والباقى على أصحابنـا اللى من طلوع الشمس لغروبها دايرين فى األرض

يجمعوا فى القطن.          
خــيــال4: مش كـــده وبس واألشـــبـــر إيه... تـــقــولـش ســكـــاكـــ بـــتــمـــزع فى

رجليهم وهدومهم.       
خيال5: كالم معقول.

خـيـال2: عــلى رأيك يـا بــنى صـحـيـح الـفالحـ دول بــيـتـعــبـوا قـوى صـدق
اللى قال الفالحة شقا وخيرها لغيرها.

ـا صـدعـونـا ـوضـوع ده  خـيال1: أهم طـول الـنـهـار مـالـهـمش سـيـرة غـيـر ا
معاهم.

خـيال3: عنـدهم حق مـاهى زرعه بـتقـعـد فى األرض تلت تـربع سـنة إشى
حرت وإشى زرع ورى وجنى .. غيـر الدودة والغريبة والرش.. وكل دا كوم
ــال واجلـــمــعـــيـــة الـــزراعــيـــة كـــوم تـــانى بـــتــطـــلع روحـــهم فـى الــغـــرامـــات وا
ـديـونـيـات واآلخـر قـنـطـار الـقـطن  بـيـنـزل مـيـتـ جـنـيه عن الـسـنـة الـلى وا

. فاتت بالزمه مش دى حاجه جت
خـيال2: صح احلـكـومـة سـابـتـهم لـلـتـجــار يـتـحـكـمـوا فـيـهم بـطـلت تـشـتـرى

منهم القطن .. قال بيقولوا خصخصة يا سيدى.
خـيال4: مش كـده وبس دا لعـبت فى البـذرة كمـان.. وبعـد ما كـان القطن

بتاعنا مطلوب فى كل الدنيا ما حدش بقى يقوله صلى ع النبى.
خيال5: برضه صح.  

ـكن اتــطـور واتـغـيــر فى الـعـالم خـيـال1: يـابــنى احلـكـايه مـش كـده أصل ا
ـشى فـيه فـقـالـوا نــغـيـر الـنـوع عـلـشـان نـعـرف والـقـطن بـتـاعـنـا مـابــقـاش 

نبيعه .
ـا هـو مـابـقاش خـيال3: طـول عـمـرك عامـلى فـيـهـا سـيـاسى طب يا فـالح 

ض ع الفاضى. مطلوب خدوه همه وزرعوه ليه?.. حاكم إنت 
ض ع الفاضى يا لطخ انت. خيال1: أنا 

خيال3: والله ما لـطخ وطرطور إال انت.. دا إنـت يا واد العـصافيـر بتنزل
تنقر فى دماغك وال بتهش وال بتنش.

خـيال1: إنت الـلى فالح قـوى. شـغال بـالـكـهربـا سـاعة مـا تـشوف عـصـفور
ا أصحابك قالوا بُرّيه منك. تنور.. دا انت كل دقيقة تقع من طولك 

خيال1: عندك حق.
خـيال2: جـرى إيه يا جـماعه إنـتوا هـتنـكدوا عـليـنا لـيه إحـنا جـاي نـسهر
مع بعـضنـا بعـد الشـقا الـلى احنـا شايـفيـنه طول الـنهـار هنتـعارك لـيه على

اللى ملناش فيه.
خـيال4: كالمك معـقول بـرضه ثم إننـا كلـنا طـراطير صـحيح مـفيش فى
إيـديـنـا حـاجه غــيـر إنـنـا نـفـضل مـزروعــ فى األرض قـال إيه الـعـصـافـيـر
هتـخاف مـنا.. مـا هى طول الـنهـار حتت رجلـينـا بتـنكش ال هى خـايفه وال
حاجه ثم إن العصافير مظـلومة بقى اللى بيسرق خير األرض ناس تانية

بس أصحابنا بيجيبوها فى العصافير.
خيال5: كلك بركة يا حاج .

خيال3: بس أنا برضه مش طرطور دا الراجل صـاحبى عمره ما بيتكلم
ويبوح بهمه إال وهو قاعد جارى.

خيال2: أنا بقى صاحبى ماحتاللوش العملة الوحشة إال ورايا .
خيال5: أما صاحبى مابتحاللوش إال فوقى.

خيال4: صاحبى بقى بتاع مزاج بيلف سجاير ويشربها فى ضلى.
خيال1: صـاحبى أنا بقى راجل قلـيل األدب بياخد مـراته قدام عينى وما

بينكسفش منى.
خيال5: صلى ع النبى تكسب.

خـيـال3: يــا اسـيـادنــا الـلــيـلـة هــتـعـدى والــقـمــر هـيـروح وإحــنـا ال لـعــبـنـا وال
اتسلينا.

خيال2: حقة ليلة الصيف بتمر زى النسمة واحنا ورانا وقفة الصبح.
خيال4: خالص ياال نلعب ... قسموها بقى.

خيال5: هانلعب إيه?
خيال2: هو فيه غيرها إستغماية.. 

خيال5: حلو .
خيال3: زهقنا منها شوفوا لنا لعبة غيرها.

خيال4: عسكر وحرامية.
خيال5: ماشى.

خيال2: مابقاش فيه عسكر كلهم حرامية.
خيال1: مفيش عسكر ليه?! طب دنا سامع إن البلد كلها عسكر.

خـيال3: مـا هى تـاهت فى بـعـضهـا .. مـا حـدش بـقى عـارف الـعـسـكر من
احلرامية.

خيال4: خالص ياال نغنى .
خيال5: ما يضرش.

خـيال2: كـلـنـا بـهـا وصـوتـنـا حـميـرى والـلى صـوتـهـا حـلـو شـويـة مـا جتش
الليلة.

خيال1: آه صحيح ما جتش ليه?

ـنــجل شـدته بــيه من رقـبــته وقع من عـلى مـسـتــخـبـيــة طـلـعت وف إيــدهـا ا
ا مـزعته وبعـدين قعدت تـصرخ تصـرخ ومرة واحدة احلمـار نزلت عـليه 

زغرطت ونزلت غنا ورقص.
خيال2:  زغرطت وبعدين نزلت غنا ورقص إنت اتهبلتى يا بت إنت .

خيال6: أهو هوه ده اللى حصل .
خيال1: طب يـلال بقى كل واحد يـرجع لغيـطه... حاكم الـبلد كـلها هـاتتلم

هنا دلوقتى واجلسر هيشغى ناس.... يلال احنا ملناش دعوة.
خيال5: أنا رايح أتفرج .

خـيال3: اسـتـنى يـا حـمار انت... تـتـفـرج على إيـه... انت عايـز تـوديـنا فى
داهية.

خيال4: ما احنا الزم نعرف أصل احلكاية وفصلها.
خيال2: حكاية منيّلة بنيلة هانعرف إيه بس.. ربنا يستر على عبيده .

خيال6: والله براوة عليكى يا بلد عملتى اللى ماعملوش الرجالة.
خيال1: عمـلة سودة ومهبّبـة وها جتلب على البلد مـصايب ملهاش حصر

.
خيال5:  أنا رايح اتفرج .

خيال4: (يضربه) مش قلنا إترزى وأقعد أما نشوف هنعمل إيه.
خيال2:  كده احلكاية بانت واتعرفت وجابت آخرها.

خيال6: والله ما أنت عارف حاجة وعمال تفتى ع الفاضى.
خيال2: معرفش ليه بقى يا فاحلة... إنتى يعنى اللى أم العريف?! ما كل

الناس دى عارفة احلدوتة من أولها... وحافضاها زى الفاحتة.
خـيـال6: أل الــكالم ده مش صــحــيح أنــا لــوحــدى الـلـى عــارفـة حــقــيــقــتــهـا

وأصلها.
خيال3: إشمعنى إنتى بقى?!. 

خـيال 6: عـشـان بلـد دى صاحـبة الـغـيط اللى أنـا فيه و دى جـلـبيـتهـا اللى
أنا لبساها.. لبستـهالى من ساعة جوزها ما مات.. ومن يومها ماخبتشى
عـنى حـاجة يـوم بيـوم كـانت بتـحـكيـلى عن هـمومـهـا غيـر اللى كـنت بـشوفه

بنفسى فى الغيط.
خـيـال 4: وايش عـرفـك إنـهــا كـانت بــتـقــول احلـقــيــقـة مــا احـنــا بـرضه كل

أصحابنا بيحكولنا زينا زيك وبنشوف اللى بتشوفيه..
خيال6: بس بلد عمرها ما كدبت والناس كلها عارف كده.

خــيـال4: كــانت مــقـــابالنى ع اجلــســر وانــا جــاى  الـــظــاهــر كــانت رايــحــة
تستحمى فى القنطرة.

خيال5: يا سالم.
خيال2: طب ودى ليلة حد يستحمى فيها ? 

خيال3: مالها الليلة بقى ما هى حر نار أهه?!.
ستور. خيال2: قصدى يعنى إن القمر بدر ويكشف ا

خيال3: قول كده بقى .. ماشى يا عم... ماشى يا سيدى.
خيال1: باين عليها جايه هناك أهى (مناديا) ما تقربى شوية يا ستى.

(تظهر خيال  6 من بعيد قادمة)
خيال5: مدد يا سيدى على .

خيال2: أهى كده الليلة هاحتلو.
خيال4: طبعا يا سيدى حتلو.. ما حتلوّش ليه بقى.

خيال6: مسا اخلير يا جماعة.
خيال2: أمال انتى كنت ف حلد دلوقتى?

خيال4: ما قلنا كانت ف الزم حتقق يعنى .
خـيـال6: أنــا صــحـيـح كــنت رايــحـة أغــسل شــعــرى عــنــد الــقــنـطــرة بس ال

غسلت وال عملت .
خـيال1: إحـنـا قلـنـا كده بـرضه.. لـيالى الـصـيف النـاس فـيهـا مـا بتـبـطلش

ا هاج م احلر. مشى.. ودا
خيال6: يا ريتها جت حلد كده.. دا حصلت مصيبة.

خيال3: مصيبة... مصيبة إيه يا بت اتكلمى?
خيال6: بلد قتلت رحومة.

خيال5: يا ليلة زرقة.
خيال2: يا ليلة مش فايتة يا أوالد.. حصل إزاى ده?

خيال1: بلد تقتل رحومة?! إزاى الكالم ده? وقدرت عليه?
خيال6: أهو ده اللى حصل ... واهو مرمى هناك ع القنطرة وهيه واقفة

جنبه تزغرط  وتغنى.. أنا من ساعتها وأعصابى سايبة.
خيال4: إهدى كده وقولى إيه اللى حصل بالظبط.

خـيـال6: مـا انــا قــلت لــكم كــنت رايـحــة أتــشــطف حتت الــقـنــطــرة ولــقـيت
رحـومة جـاى من بـعيـد راكب حـمارته خـفت مـنه وادَّاريت ورا زريـبة عـطا
الله حلد مـا يعـدى... وهو يا دوب بـقى على ضـهر الـقنطـرة أتاريـها كانت

نتج أحمد اإلبيارى قرر استئناف تقد مسرحية «مرسى عاوز كرسى» للنجم أحمد بدير أول أيام عيد الفطر القادم. > ا
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ـســرح تـكــتـسب األشــيـاء الــتى تـقــوم بـدور الــعالمـات > فـى ا
ــسـرحـيــة مـقـدمــات خـاصـة وخــصـائص نـوعــيـة وصـفـات ال ا

تملكها فى احلياة الواقعية.

سرحي جريدة كل ا

29 من  سبتمبر 2008 العدد64
ـادة وسـيـلة ـادة والـصـورة (الفـكـرة) مـتـصلـتـ بـاعـتبـار أن ا > تـبـقى ا
ا أن الضـوء مادة فهو يـفتح بابـا للوصول إلى الـتعبـير عن الفكـرة و

الصورة وإعطائها معنى.

سرحية احلرة. > عالء هانى وهيثم الشرقاوى وتامر جمال ومصطفى سامى ونادر البهنساوى أعلنوا تأسيس فرقة «شاليه» ا

سرحي جريدة كل ا
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خيال1: م فيش حد فينا معاه احلكاية لوحده...... كل واحد يادوب معاه
حـتـة واحلـكـاية  كـلـهـا خيـوط وأطـراف ومـداخل ومـخـارج عـلـشـان كـده أنا

كانه ونريح دماغنا شايف إننا نرجع كل واحد 
خيال5: بس أنا عايز أتفرج. 

خيال3: بلد دى حدوتة كبيرة بدأت من زمان وأظن إنها مش ه تنتهى.
خـيـال4: مـا هـى مـرات الــعـمــدة بـدراوى أخــو الـعــمــدة قـدرى الــلى مـاسك

دلوقتى. 
خـيـال2: يــا جــمــاعــة احلــكـايــة حــكــايــة تــار.. أصل رحــومــة هـو الــلى قــتل

العمدة بدراوى. 
خيال1: أهو كله كالم بس ماحدش شاف بعينه.

خيال5: وبعدين.
خيال3: الناس بتقول إن العمدة قدرى هو اللى كرى رحومة على أخوه.
خيال4: من سـاعة م رحومة واخواته ما جم بـالغنم وحطوا هـنا والبلد ما

شافتش راحة.
خـيـال2: مـا هــو بـرضه الــعــمـدة قــدرى هـو الــلى جـابــهم من الــبـر الــغـربى

علشان كده.
خيال1: كل حاجة جتيبوها فى العمدة.. يا جماعة بالش افترى.

خيال3: طبعـا يا سيـدى ما هو صـاحبك وملـبسك جلـبيته وبـتشتـغل عنده
الزم تدافع عنه.

خيال1: والله مـا قصدى كده أنا عايـز نوصل للحقيـقه عشان ما نظلمش
حد. 

خيال5: هيه وبعدين.
خيال4: واحنا نتعب نفسنا ليه ما جنيب احلدوتة من األول.

خيال2: طب وم إن شاء الله اللى هيحكى.
خيال3: أحكى أنا األول.

خيال4: واشمعنا انت يعنى?! ما احكى انا األول.
خيال2: ال انت و ال هو أنا اللى ها احكى.

خيال5: طب وانا.
خيال1: يا أخى اتنيل واقعد.. يا جماعة احنا هانحكى كلنا األول.

خيال3: إزاى دى بقى... فزورة إياك.
خــيـال1: ال فــزورة و ال حــاجــة... إحــنــا نـشــخَّـص.... أديــنــا أهــو البــسـ

هدومهم وعارف طريقتهم فى الكالم وعارفينهم  واحد واحد.
.? خيال4: والله فكرة جامدة بس يا ترى هنبدأ من

خيال2: نبدأ من يوم ما جه رحومة البلد.
خيال5: حلو.

خيال4: أل من يوم ما قتل العمدة بدراوى.
خيال5: برضه كويس.

خيال3: ال قبل كده بشوية.. من أول ما مسك بدراوى العمدية.
خيال5:  عليك نور.

خيال1: كتير كده... الليلة مش هتكفى... قربوها شوية.
خيال5:  يا سالم 

خيال6: البداية كانت فى فرح العمدة قدرى وطرف اخليط ورد الغازية.
خيال5: الله أكبر ده الكالم.

خيال2: بس احنا  مش هنكفى عايزين كمان معانا مجموعة تانية. 
آتة اللى فى الغيطان كلها. خيال4: نصفَّر نلم كل ا

يــقــومـون خــيــال3: عـــفـــارم عـــلـــيك يـــا بـــنى .. صـــفَّـــر يـــا واد انـت وهــوه (
بالـصفيـر فتبـدأ اخلياالت األخـرى فى التـجمع حول الـساقيـة فى دهشة

وتساؤل عن سبب جمعهم).
خيال أ : إيه يا جماعة خير حصل إيه?.
خيال ب: انتوا طربتونا.. إيه اللى جرى.

خيال ج: إحنا ما صدقنا نعسنا.
خيال1: بلد قتلت رحومة.

خيال د: يا خبر اسود إجرى يا وله.
. خيال3: تعالى هنا يا تور منك له رايح على ف

خيال أ: إحنا مالنا يا عم.
خيال ب : دا البلد هتولع الليلة دى.

خيال ج : الغنام هيجيبوا عاليها واطيها. 
خيال د : أنا راجع تانى إن كنتوا عايزين تستنوا انتوا استنوا.

خيال5: عالم حمير صحيح.. ما تقعد يا بغل منك له خلينا نتفرج.
خيال1: اسمع أنت وهو.. إحنا هنا بعيد ما لناش دعوة  بحاجة.

ا احنا ما لناش دعوة هانقعد نعمل إيه. خيال ب : طب 
خيال2: عايزين نعرف احلقيقة.

خيال أ: ونعرف ازاى واحنا قاعدين هنا.
خيال3: هانشخص احلكاية من أولها.

خيال ج : ولزومه إيه التقليب فى اللى فات?!.
خيال4: عشان نقفلها وما نرجعلهاش تانى.

خيال د: تف على دقنى إن احلكاية اتقفلت ليوم القيامة.
هم نحط كل شىء فى مكانه ونرتاح. خيال1: ا

خيال أ : أنا خايف يا جماعة.
خـيـال5: أمـا إنك لـوح صــحـيح خــايف من إيه يـا بــقف... بـقــولك عـايـزين

نتفرج... شغّل يا عم.
خيال ب: ع العموم اللى تشوفوه.
. خيال2: إحنا قلنا هنبدأ من

خيال4: ما هى قالتلك من فرح العمدة قدرى.
خــيــال5: حـــلـــو هـــات الـــطــبـل يـــا وله.. زرغـــطى يـــا بت مـــنـك لــهـــا.. عـــلى

الكلوبات شوية يا حاج.. وسع  يا بنى إنت وهوه  وهوه.
ــسـتــوى األعـلى حــول الـســاقـيـة (تــبـدأ اخلــيـاالت فى الــتـشــخـيص فى ا
واحلدث هـو ليلـة جواز قـدرى حيث الـغناء والـرقص والزعـاريد والـتهانى
ـنتـصف على كـرسى وأمامه تـرقص ورد الغـازية لقـدرى الذى جـلس فى ا

ويجلس الباقون حول قدرى على األرض).
رجل1: ألف نهار مبروك يا سى قدرى.
رجل2: والله دى سنة بيضة السنا دى.

رجل3: ربنا يتم عليك بخير يا بو الرجاله.

ورد: سالم كبير للعمدة.

رجل3: العمدة بدراوى.
ورد : راوى.

رجل3: أبو الرجالة.
ورد : جالة.

رجل3: حامى حمى البر كله.
ورد : كله.

رجل3: عقبال عوض يجيله.
ورد : يجيله.

رجل3: وأنا وانت.
ورد : إنت.

رجل3: رقَّصنى يا جدع.
(يرقص مع ورد)    

سـرات .. الـليـلة عـندى بدراوى : عـقـبال عـندكم جـميـعـا مردود لـكم فى ا
أحـلى لـيـلة فى       الـعـمـر.. ليـلـة جواز ابـنى قـدرى.. أيـوه ابنى ألنه مش
أخـويـا وبس علـشان كـده عـايز كل الـبـلد والـبالد اجملاورة يـنـبسـطوا وكل
اللـى حضـر وشاركـنـا كل خطـوة مـشيـهـا على دمـاغـنا من فـوق ونـردها له

فى األفراح.. سالم كبير يا ريس لكل معاز فرحنا.
. ورد : سالم كبير للمعاز

بدراوى : العريس.
ورد : عريس.

بدراوى : قدرى.
ورد : سى قدرى

بدراوى : العمدة الصغير.
ورد : صغير.

بدراوى : ربنا يتم عليه.
ورد : يتم عليه.

بدراوى : عصايا ورقصنى على التوبة.
ورد : يا رب توبة.

(بـدراوى يـأخـذ بـيـد قدرى ويـرقص مـعه فى ابـتـهـاج وبـعـد االنـتـهاء من
الرقص يأخذه جانبا ويحدثه. )

قـدرى: عـقبـال عـنـدكم جـمـيعـا مـردود لـكم فى األفـراح إن شـاء الـله.. اللى
مـا كــلـشى  يــدخل يــاكل يـا والد .. األكل كــتــيـر والــشـرب كــتـيــر هـوه احــنـا

هنفرح كام مرة يا جدعان غير هيه مرة واحدة.
ورد : (أخذت قدرى فى جانب) ألف مبروك يا عريس.

قدرى: (مرتبكا) الله يبارك فيكى.
بة. ورد : عملتها يا قدرى واديتنى 

قدرى: مش وقته يا ورد بعدين أفهمك احلكاية.
ستخبى بان.  ورد : حكاية ايه اللى  هتفهمهالى ما خالص ا

قدرى: قلتلك مش وقته خالص بعدين الناس بيبصولنا.
ورد :  الزم أعرف دلوقتى.

قدرى: هوه رحومة ما قالكيش.
ورد : رحومة ال قاللى وال عاد لى تكونوش اتفقتوا عليا.

قدرى: بالذمة ده كالم رحومة دا أخوكى يا ورد.
ورد : عـشــان كــده أنـا عــارفــاه يـبــيع أبــوه وأمه مش أخــته.. قـولــلى انت إيه

خالك تبيعنى وتتجوز بعد تلت سن فى حضنى ليالتى يا بن .....
قـدرى: أخــويـا الــعـمــدة بـدراوى هـوه الــلى حـكـم عـلــيـا بـاجلــوازة دى وانـتى

عارفة بدراوى بقى ما حدش يقدر يتنى له كلمة.
ورد : الــعــمـــدة وال طــمــعك وفــراغــة عــنــيك هـــوه الــلى وزَّك عــلى بــنت أبــو
حـس  عـلـشان أرضـهم عـايـز يبـقى عـنـدك أرض أكتـر من اخـوك وعـينك

التانية على العمدية يا قدرى. 
قدرى: وبعـدين بقى بقولك عديهـا الليلة وبعدين أنـا هفهمك الدور كله أنا

مرسى رحومة على كل حاجة.
ورد : عـارف لـو كنت بـتضـحك عـليـا يا قـدرى والـله والله الـلى تـنهـزله سبع

سماوات أجيب كرشك على أيدى.
قدرى: طب خالص شوفى شغلك بقى الناس هتاخد بالها.

ورد : ماشى يا قدرى يا بن صفية ماشى.
(تــنـطـلق أعـيـرة نـاريـة والـزغـاريـد تـرحـيـبـا بـقـدوم الـعـمـدة بـدراوى الـذى

يدخل الفرح فى شموخ)  
رجل1: ألف مبروك يا حضرة العمدة.
رجل2: عقبال عوض يجيلك يا عمدة.

رجل3: سمع هُس سالم يا جدع

الفنانة وسام فهمى

الفنانة هبة حماد
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أحمد الصعيدى
تأليف

الشخصيات
شخصون  ا
آتة خياالت ا
6 5 4 3 2 1 
 أ ب ج د

شخَّصة: الشخصيات ا
بــــلـد- بــدراوى - قـــدرى- رحـــومة 

- ورد- رجل1- رجل2 -رجل3

شخصيات
أخرى: 
زهيــرة
 الشيــخ
األهالـى

البدر وليلة األربع كمان.
خيال1: وإيه بقى اللى جاب ده لده.. ما هى صدفة زى كل الصدف.

خـيال6: أل مش صـدفـة كـلنـا عـارفـ إن رحـومـة قـتل الـعـمـدة بدراوى زى
الـليـلة دى.. ليـلتـها رحومـة كان مـتدارى ورايـا ومتلـتّم بتـلفيـحة سـودا ومعاه
اجلـوز وفـضل مـسـتـنى حلـد مـا جه الـعـمـدة بـدراوى هـوه ومـراته بـلـد جلل
ـشاهـرة مع تمـام البـدر عشـان حتـبل.. أول ما نـزل العـمدة الـغيط يـفكـوا ا
وبلد وراه قام رحومة وراح طـخّه عيارين وجرى خش الدرة وبلد تصوت و

جترى فى الغيطان حلد ما البلد اتلمت.
(إضاءة على منطقة التشخيص .. العمدة بدراوى فى نزعه األخير وأهل

البلد يلتفون حوله وبلد تصرخ بالعديد).
بلد: مش قلتلك على اجلسر ما تمـشى 

ابن احلرام يضرب وال يخشى 
مش قلتلك ولد احلرام اوعى تالقيهم

معاهم رصاص مالى مخاليهم.
رجل1: إيه اللى حصل يا بلد. 
رجل2: م اللى طخ العمدة.

رجل3: ف سى قدرى حد يروح يندهله.
. بدراوى : (وهو ينازع) ف قدرى... قدرى ف

رجل1: بعتنا جنيبه يا حضرة العمدة.
رجل2: قدرى م بس يا جماعة... عايزين حكيم الوحدة حاال.

بدراوى : أنا عـايز قـدرى حد يـجيـبه دوغرى (مـناديا بـصعوبة)  يا بـلد يا
بلد قرّبى تعالى جارى هنا.

بلد : (تقترب و هى مازالت تعدد)
سبع السبوعة تقّلوا قيده

واتكاتروا األعادى على صيده
سالمتك يا سبع فى الغابة

وال تنقفلشى عليك تربة وال بوابة
بـدراوى : (مازال يـعانى) بـطلى نـواح يـا يلـد واسـمعـيـنى كويـس .. لو الـسر
اإللهى طلع قبل قدرى أخويا ما ييجى قولى له خد تار أخوك.. وان كسل
كن يصـه ويطمع افضلى وراه حـرّضيه وعايـريه قدرى أخويا هـوائى و

فى العمدية ويداغى على التار.
بلد : م يا خويا اللى طخك إن كنت عارفه قول.

رجل1: قول يا عمدة و احنا نقطعه حتت.
رجل2: حتى لو كان باشا البشوات.

بدراوى: قدرى عـارفه كـويس وهو أولى بـدمى.. سـامعه يـا بـلد.. أمـا انتى
يا بلد وصيتى لكى ما تقلعيش السواد وال ترفعى عينك وال جتوزى إال إن
تـارى اتـاخــد سـاعـتـهـا تـقـلــعى األسـود وحتـنّى شـعـرك بــدمه وتـمـلى الـسـمـا

زغاريط آه.. آه.. العوض على الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون (ينتهى)
بلد  : (تصرخ صرخة عالية فتعدد فى وجهه) 

يا اللى منامك مرقد التمساح
فرح  اخلصيم فى غيبتك وارتاح

قـدرى: (شـاهرا سالحه) أخويـا.. أخـويا.. مـ يـا واد الـلى طخ العـمـدة أنا
سك ببدراوى) اتكلم يـا خويا م اللى ضربك.. هولع البـلد واجوارها (
ريـحــنى.. عـرفــنى آخـد بــتـارك.. إنـطـق قـول.. كـنـت مـسـتــعـجل لــيه.. كـنت
اســـتـــنى ثـــوانـى.. آه يــا خـــويـــا.. آه يـــا عـــمـــدة وال بـــعــدك راجـل وال بـــعــدك

حامى.. وال بعدك كبير.
رجل2: (هامسا لصاحبه) شوف يا خويا الكدب.

رجل2: زى ما يكون زعالن بصحيح .. وتالقيه فرحان فى عبه.

بدراوى : مبروك يا قدرى.
قدرى: الله يبارك فيك يا خويا وعقبال عوض يجيلك.

بدراوى : ربنا يسمع منك يا شيخ.
قدرى: ربنا عنده الفرج يا عمدة.

بدراوى : إتأخر قوى.
قدرى: هوه الدكتور بتاع طنطا قالك إيه?!

يـة بس انا اللى بدراوى : واللـه ما طمّـنى قاللى إن "بـلد" سلـيمة مـية فى ا
محتاج عالج.

قـدرى: مـا انــا قـلت لـك يـا خــويـا الــدكـاتــرة عـايــزة حتــلب فـلــوس وبس. مـا
تسمع كالم الشيخ عبد الراضى واهم بـيقولوا القمر هيتم بدر ليلة األربع

اجلاى وانت مش هتخسر حاجة. 
بدراوى : عـلى رأيك يا قدرى يـا خويـا أنا ما بـقاش قدامـى حيلـة غير إنى

أجرّب حكاية عبد الراضى دى.... أطلع األربع اجلاى. 
. قدرى: ع العقل يا عمدة بس هتعمل احلكاية دى ف
بدراوى : فى الغيط هوه فيه أوسع من أرضنا يا قدرى.

قدرى: على بركة الله وربنا يقدم اللى فيه اخلير يا خويا.
بـدراوى : آه صـحـيح انت كـنت هـتـنـسـينـى أقولـك إيه .. مش الـبت الـغـازية

دى أخت الواد رحومة الغنام?.
قـدرى: مـا اعـرفــشى يـا خـويـا والــله أصل الـواد رفـاعى ابن أبــو حـشـيـشـة

اللى اتفق مع الفرقة من غير ما اعرف.
بدراوى : أل هيـا يا قـدرى وأنا مـنبـه إن النـاس دى ما تـنزلش الـنواحى دى

كلها.. دول ناس مجرم ولصوص ومأجورين. 
قدرى: خالص أمشيها يا عمدة دلوقتى حاال.

بدراوى : أل بالش تنكّد على الناس عدّيها بس بعد كده خد بالك.
قدرى: حاضر يا خويا.

بدراوى : طب طالع أمر على الغفر وراجع لك تانى.. عايز حاجة?.
قدرى: يطوّل عمرك ويخلّيك لينا يا عمدة مع ألف سالمة.

(يخرج بدراوى  و قدرى يأخذ ورد جانبا)
قدرى: رحومة ف دلوقتى?.

ورد : أنا عارفة تالقيه سهران عند الغجر.
قدرى: طب أنا عايزه دلوقتى ضرورى.

ورد : دلوقتى دلوقتى.. ما ينفعش الصبح?!.
قدرى: أل ما ينفعش الزم دلوقتى.

رسال يقوله إيه?. ورد : طب ا
قدرى: يقوله قابلنى على القنطرة بعد ساعة.

ورد : طب والدخلة والفرح?.
قـدرى: قـبل الـدخـلـة والـفـرح يال يـا ورد احتـركى وعـايـزك تـصـهلـلـى الـفرح

علشان ما يبانش غيابى.
(ورد تـأخـذ أحــد أفـراد الـفـرقـة وتــهـمس له بـكالم ثـم تـعـود وسط الـنـاس
مـهــلـلـة إلشـغــال الـنـاس ويـرتــفع الـغـنــاء ثم يـتـوارى رويـدا رويــدا لـيـعـود
ـســتـوى اآلخـر حــيث اخلـيــاالت تـعـود إلـى طـبـيــعـتــهـا قـبل احلــدث إلى ا

التشخيص).
خـيـال1: إيه بـقى الـلى رجـعــنـا قـوى كـده الـكالم ده بــقـاله أكـتـر من خـمس

سن دلوقتى.
 . خيال3: عندك حق العمدة ميّت من خمس سن

خيال5: الله يرحمك يا عمدة (يبكى)
. خيال4: ال وانت الصادق العمدة بدراوى إتقتل من خمس سن

خـيال2: عـنـدك حق يـا وله دول خـمس سـنـ بـالـيـوم والـسـاعـة يـوم تـمام

سرح الطفل من 21 إلى 28 ديسمبر 2008. لتقى العربى  سرح العربى بحمام سوسة بتونس أعلنت عن تنظيم ا > جمعية ا
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ـفــاهـيـم عـدة مــنـهــا مـا انــضـوى حتت > ارتــبــطت الـعالمــة 
لــوائـهـا ومــنـهـا مـا عــارضـهـا أو اخــتـلف مـعــهـا فى بـعض من

جوانبه لكنها كلها تصب فى حتقيق مفهومها.

سرحي جريدة كل ا

29 من  سبتمبر 2008 العدد64

لعوب كله. رجل1: (فى همس) إن ما كانش هو اللى ورا ا
بلد : (تعدد) 

كانت رجال تطمّن اخلايف
فقعدت رجال زى الهلوك هايف.

قدرى: قصدك إيه يا بلد?.
بلد : قصدى وصيه أخوك .. اللى قالها قدام كل الناس.

قدرى: وقال إيه... إيه.
بلد: قال إنك عارف القاتل وإنك أولى بدمه من أى حد.

قدرى: لو اعرفه أبقى شريكه .. أبقى آخد تاره ازاى.. فزورة دى?
بلد: هى دى الوصية.

قدرى: تار أخويا يلزمنى وفى رقبتى ليوم الدين بس اعرفه. 
بلد: وهتعرفه ازاى.

ـسئـولـة عن كـده وسـاعـتـهـا القـاتل مش قـدرى : دى شغـلـة احلـكـومـة هـيه ا
هيعيش دقيقة لو حتى فى حضن احلكومة ذاتها. 

رجل1: (هامسا) يبقى الراجل راح هدر.
رجل2: شى الله يا حكومة والعوض على الله على رأى القتيل. 

رجل3: يال بينا نروَّح وأمرنا لله (يخرجون)
بلد : (تعدد)

كداب يا شايل سالحـــاتك
ســــبع اخلال للمندلة فاتك 
رعوب كانت رجال تطمن ا

قعدت رجال من الهوى بتدوب.
قــدرى : (لــبــلــد فى حــسم) اســـمـــعى يـــا ولـــيـه انـــتى أنـــا مش عـــاوز نـــواح
وعـديـد.. واديـكى قـولـتـيـهـا بـلـســانك وصـيـة اخـويـا لـيـا أنـا.. وكـده تـسـكـتى
ـرحـوم ال جـاب مـنك عـيّل خـالص ومـا تـفـتـحـيش بـقك.. واحلـمـد لـله إن ا

وال تيّل عشان ماتقعديش فى أرابيزنا. 
ـرحــوم وصـانى أفــضل أحـرضك بـلـد:  أى نـعم الــوصـيــة لك بس بـرضـه ا
وأســخّن دمك وان مــا حـســتش أعــايـرك.. وانــا لـو مــا خـدتش تــار جـوزى
الـــلى هــوه أخـــوك مش هــاعـــايــرك بـس دانــا هـــاجــرسك فى الـــدنــيـــا الــلى

طواها النيل.. سامع يا قدرى?
قــدرى   : (مــنـاديــا بــانـفــعـال) يــا غـــفــيـــر.. إنت يـــا شــحط (يــدخل أحـد

اخلفراء مسرعا)
اخلفير : نعم.. نعم يا سى قدرى. 

قدرى : (يصفعه) اسمى العمدة.. حضرة العمدة قدرى.
اخلفير : (فى جزع) نعم يا حضرة العمدة. 

ـركز واسمع ما فيش قدرى : تـفضل هنا جمب اجلـثة حلد ما أروح أبلّغ ا
مخلوق يقرب منها حتى  مراته دى .. فاهم .

اخلفير  : فاهم يا حضرة العمدة فاهم.
قدرى   : أنا راجع على طول (يخرج).

بلد : (تعدد) 
كداب يا شايل سالح الزين

. سبع اخلال اللى كان بيملى الع
اخلـفير  : (مـواسيـا بلد) وال يـهمك يـا ست بلـد ما حـدش هيـقدر يـبعدك
عن حـضـرة الـعـمدة  لـو عـاوزة تـفـضـلى جـمـبه افـضـلى ........... الـعـمدة

بدراوى كان راجل طيب وشهم وانتى كمان خيرك علينا كلنا (يبكى).
بلد : (تقترب من اجلثة و جتلس بجوارها تعدد)

يا اللى بكيتى اتفكرى ربك
جرى للصحابة واألنبيا قبلك
يا اللى بكيتى اتفكرى الرحمن
جرى للصحابة واألنبيا زمان.

(تنكفئ على اجلثة و تبكى بشدة)
(غناء عديدى ثم إظالم قصير)

نظر السابق تضاء منطقة اخلياالت) (نفس ا
خيال2: ما هو العمدة قدرى اللى وز رحومة على قتل أخوه.

خيال5: صح.
? خيال2: جبت الكالم ده من

خيال5: أيوه.
خيال2: البلد كلها قالت كده.

خيال5: تمام.
وضوع كله بدأ قدامى. خيال1: بلد تولد البغل.... إذا كان ا

خيال5: أل يا شيخ.
خيال3: يعنى رحومة ما قتلش العمدة بدراوى.

خيال5: إزاى?
خيال1: أل قتله بس العمدة قدرى ملهوش دعوة.

خيال5: يا سالم!.
خيال4: إزاى بقى .... فزورة دى وال إيه?.

خيال5: أل بقى.
خـيال3: أمـال صبـحـوا أصـحاب بـعـدهـا لـيه? ورحومـة دخل الـبـلـد وبرطع

فيها.. وكلمته بقت  تمشى على العمدة نفسه ليه.
خيال5: إخص .

خيال2: واخلمس فدادين اللى ادَّاهم قدرى لرحومة دول إيه.
خيال5: طبعا.

خيال1: أنا اللى شوفته بقوله وما ليش دعوة بالقوالة بتاعتكم.
خيال5: طيب.

خيال4: وشوفت إيه بقى يا فالح.
خيال5: قول.

خـيـال1: يـومـهــا الـضـهـر فى عــز الـقـيـالـة واجلـســر تـقـتل عـلــيه الـقـتـيل مـا
يـبانش (يصـعـد إلى مـنطـقـة التـشـخيص) كـان رحـومـة نـا هـنـا وسايب
الـغـنم بـتـاعـتـه تـاكل فى غـيط عـلى أبـو الـنــجـا الـلى كـان بـظـروفـهـا راجع م

السوق وجاى ع اجلسر يغنى .  الفنانة نشوي محمود مختار الفنانة نشوى محمد حسن 
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> فرقة أوبر بتسبرج بوالية بنسلفانيا األمريكية قدمت مؤخراً مسرحية «سيدتى اجلميلة» إخراج جلن كاسال.

عرائس تتحرك بعشوائية ودون إتقان

أوبريت حالوة حارتنا..
عرض للصغارضل طريقه لألطفال

ومــحـــمــد هـــاشم وحــسن الـــقــمـــبــشــاوى
نـــــفـــــسه وهـــــو اخملــــرج ونـــــعــــمـــــة رجب
ـــدوح وصالح حـــسن وديـــنــا ويـــوسف 
الـبـدوى وهـاجــر مـحـمـود وآيـة الـطـوخى
وأنــــســــام حـــسـن وعـــبــــد الــــكـــر عــــبـــد
احلــــمــــيــــد وأحــــمــــد شــــعــــيب والــــطــــفل
الـوحـيــد هـو عـبـد الــرحـمن حـسن وإذا
مـا جتــاوزنـا عن أن تــكـون الــورشـة عـلى
مكن العمل على عـنى أنه من ا النص 
نص مــعــد مــســبـقًــا نــقف عــنــد طــبــيــعـة
الــــورشـــــة وهى أن يـــــقــــوم اجلـــــمـــــيع من
شارك أطـفاالً أو غيـر ذلك بتحريك ا
ــصــنــعــة مــســبــقًــا من خالل الــعــرائس ا
اخملـــرج نــــفـــسـه وقـــد خــــصص اخملـــرج
ـالحظ عــلى مـــحــركًــا لـــكل عــروســة وا
أســلــوب الــتــحـريـك الــعـشــوائى وتــداخل
األحـبـال إضــافـة إلى أن احلــركـة كــلـهـا
عـلى خط خـلـفـى واحد ونـدر اسـتـغالل
الــديــكـــور الــذى حــاول أن يـــقــدم صــورة
لـلــحـارة لــكـنه لم يــنـجح فى تــقـد هـذه
الـصورة من خالل مـنـازل عاديـة وبعض
وبيليا الذى ال تتسم احملال مثل محل ا
ــــصــــريـــة فـى حـــ أهــــمل بـه احلـــارة ا
الــديــكــور احملالت الــشــعــبــيــة الــشــهــيـرة

باحلارة.
ويـالحظ أن مــــــحــــــركـى الــــــعــــــرائـس من
أعـمـار كـبـيــرة مـثل شـيـمــاء سـيـد وهـبـة
عــلـى وأســمـــاء عــزوز وأنـــســـام حــسن
نـــعـــمـــة رجب هــــديـــة شـــعـــبـــان هـــاجـــر
مــحـمــود إسـراء صــبــرى عـلــيـاء ســيـد
أمـيرة سيـد بسمـة خلف ضـحى سيد

وعمرو حسان.
كذلك يـؤخـذ عـلى العـرض اإلهـمال فى
بعض العرائس فـمثالً بعضها يبدو بال
قدمـ  فتـبدو العـروسة وكـأنهـا طائرة
فـى اجلــو بــيــنـــمــا الــبــعـض اآلخــر تــبــدو

أقدامه معكوسة.
ولــــعل الـــعـــرض ومـــوضــــوعه لم يـــجـــذب
الـــطــفل فـــالــطــفـل انــبـــهــر فى الـــبــدايــة
بــالـــعــرائس ولــكن ســـرعــان مــا اكــتــشف
ـوضوع له. كذلك اعتمد عدم مالءمة ا
الــغـــنــاء عـــلى إيـــقــاعـــات حلــنـــيه واحــدة
مـــتــكـــررة ومـــتــشـــابــهـــة فــأفـــقــد الـــصــور
الغـنـائـيـة جـمـالـهـا وأحـدث رتـابـة جعـلت

الطفل يبتعد عن العرض وال يتابعه.
زعومة دورًا وأخيرًا لم حتقق الورشة ا
فـــهى قـــدمت نــــصًـــا نـــتـــاج الـــورشـــة ولم
ـــرئى أو الـــعــرائس من ـــنــظــر ا تـــقــدم ا
خـالل األطـــفــــال فــــكل شـىء مـــصــــنـــوع
مــســبــقًــا. أمــا الــتــحــريك ذاته فــلم يــكن
عــلى مــســتــوى تــقــد ورشــة والـتــدريب

فيها.
إن اهــــتـــــمــــام إدارة الــــطـــــفل واألقـــــالــــيم
سرح الـطفل يحـتاج إلى حتديد بورش 
طـبـيـعـة الـورشـة والـهـدف مـنـهـا. ألن مـا
شـاهــدنـاه لــيس ســوى عـرض مــسـرحى
كبقية أسـاليب اإلنتاج لـلطفل لكنه ضل

طريقه إلى الطفل.

أخرى خاصة موضوعات البطولة.
ومن نـاحيـة أخرى فـإن أعمـال العرائس
ـرحـلـة عـمـريـة صـغـيرة دائمًـا مـا تـقـدم 

وضوع. وهنا التناقض فى ا
أمـــا مــــوضـــوع الــــورشـــة نـــفــــســـهــــا فـــهـــو
مـوضوع آخـر فال توجـد ورشة فـالنص
مـــعــد مـــســبـــقًــا ولـه هــدف أســـاسى هــو
تقـد هـذه الـصور بل من قـدمـوا هذه
الـــصـــورة لــيـــســـوا ســوى مـــجـــمـــوعــة من
ــمــثـــلــ غــيـــر األطــفــال مـــثل: حــســ ا
مــحـــمـــود وعال الــصـــوفى وبـــاسم نـــبــيل

سـوى صــور غـنــائــيـة ومــرئـيــة تـســرد مـا
يـحـدث فى حالـة الـزواج مـنـذ اخلـطـوبة

وحتى الدخلة.
ـــوضــــوع ذاته ــــكن الــــتــــوقف عــــنــــد ا و
ومـــــدى إمـــــكـــــانـــــيـــــة طـــــرحـه لـــــلـــــطـــــفل.
ـوضوع بـعيـد تمـامًا عن فـاحلقـيقـة أن ا
وضـوعات الـتى تـقدم لـلطـفل فهى ال ا
تــــدخـل فى اهـــــتــــمـــــامــــاتـه فــــمـــــثل هــــذا
ــوضــوع يــدخل فى مــنــطــقــة مــتــقــدمـة ا
ــرحــلــة عــمــريًــا لـــلــطــفـل وطــفل هـــذه ا
ـتقـدمة تـستـهويه مـوضوعات الـعمـرية ا

تـلعب مسـرحيـات الطـفل دورًا هامًا فى
ــتـــعــة والــتــعــلـــيم لألطــفــال من تــقــد ا
خـالل مــا تـــقـــدمه مـن درامــا بـــعـــنـــاصــر
جــــاذبـــة لـــلـــطــــفل. وتـــأتى مــــســـرحـــيـــات
الـعـرائس فى مــرتـبـة مـتــقـدمـة فى هـذه
الــنـــوعـــيــة وفـى اآلونــة األخـــيـــرة ســعت
إدارة مــســرح الــطــفل بــالـــهــيــئــة الــعــامــة
لـقــصــور الــثــقــافـة نــحــو تــفــعــيل مــسـرح
الــــطـــــفل والـــــتــــنـــــوع فى عـــــروضه وهى
اخلـطــة الـتى تــسـعى مــديـر عــام مـسـرح
الطـفل "فاطمـة فرحات" نـحو تنـفيذها
وبـــالــفــعـل خــرجت عـــروض عــديــدة إلى

النور.
كـما حـدث تـفـعيـل لورش مـسـرح الـطفل
عـــلى أن يـــكـــون نـــتـــاج الـــورشـــة عـــرضًـــا

مسرحيًا.
من هـــــذه الــــورش تـــــلك الـــــورشــــة الـــــتى
أقــيـــمت بــفـــرع ثــقـــافــة الــفـــيــوم بـــقــيــادة
مـنـتصـر ثـابت من خالل إقـلـيم الـقـاهرة
الـكبـرى وشـمال الـصعـيـد بقـيادة إجالل

هاشم.
وكـان الــنـاجت عــرضًــا مـســرحـيًــا بـعــنـوان
"أوبـــريت حالوة حـــارتــنـــا" تــألــيـف عــبــد
الـكـر عـبـد احلـمــيـد مـوسـيـقى طـارق
الـــــشــــــوبـــــكـى عـــــرائـس وإخـــــراج حــــــسن

القمبشاوى.
والعـرض يدل عنـوانه علـيه فهـو يعـتمد
ـصرية دون عـلى تقد صـورة للـحارة ا
ـكـان احلـارة فـهـو يـأخذ حتـديـد قاطع 
ـكن أن ندرك أن احلـارة بـعمـومـيـتـهـا و
الـــعـــرض فى جـــزءين فى اجلـــزء األول
يــطـرح الــعـرض صـورًا غــنـائــيـة مــتـعـددة
ـصـريـة مثل لـلـبـاعة اجلـائـلـ بـاحلارة ا
بـــائع الـــعــرقـــســوس وبـــائع الــفـــول وبــائع
الــبـــطــاطــا وبــائع الـــدنــدرمــة وبــائع حب
العزيـز. وتسـتهلك هـذه الصـور الغنـائية
فـترة زمنـية كبـيرة وال تقـدم سوى غناء
ــيـز كل مــهـنـة لــكل بـائع دون أى رابط
درامى ويبدو استلهام هذه الصورة من
تأثـيـرات اللـيـلة الـكبـيـرة لصالح جـاه
وصـالح الـــــــســـــــقـــــــا وكــــــذلـك "أوبـــــــريت
الدندرمـة" الذى قدمـته اإلذاعة وكذلك
الـتـلـيـفـزيـون إال أن الـفـارق فى تـوظـيف
هذه الصـور ففى "حالوة حارتنا" تتابع
لــلـــصــور دون أى رابط درامـى أو مــبــرر
ـــؤلف فى تـــقــد صــورة ســـوى رغــبــة ا
لـهـؤالء الـباعـة الـذى يـرى أنـهم جزء من

احلارة.
أمــا اجلـــزء الـــثـــانى فـــهـــو الـــذى يــحـــمل
موضوعًـا تبدو به بـعض مالمح الدراما
حـــيـث يـــقـــدم شــــابًـــا يـــرغـب فى الـــزواج
ويــجــلس مـع والــديه لــيــخــتــار الــعــروسـة
ويـــقع االخــتـــيــار عــلـى إحــدى اجلــارات
وتــبـــدأ مالمح احلـــارة فى الــظـــهــور من
خـالل مـــشــــاركــــة اجلـــمــــيع مــــثل تــــاجـــر
ـوبيلـيا وتبـدأ صور أخـرى مثل أغانى ا
األفـراح فى فرش مـكـان الـزوجـية ومن
خالل عـــربـــات الـــكـــارو وغـــيـــرهـــا حـــتى

تكون النهاية بالزواج.
ª«YR óªëe .O¬وواضح ضـعف بـناء احلـدث فال يـوجد

 ضعف احلدث
وابتعاد العرض
 عن عقلية الطفل
أهم مشكالته

هل تستهوى هذه العروض ذائقة الطفل
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> إن بـعض العـناصـر تكـسب دالالت جديـدة عنـد اتصالـها بـأشكـال فنـية أخرى
ثال مضـاء بطرائق مخـتلفة ومن سرحـية وهكذا فـإن  وبـالوسائل الـتقنيـة ا

كن أن يعبر عن عواطف وانفعاالت مختلفة. زوايا متعددة 
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كان ده  معقولة دى دا انتم مرتبينها بقى . قدرى: الليلة وهنا فى ا
ورد: أمال إيه هو احنـا بنلعب يا عـمدة ... هيه جايـة الفجر تعـلق الساقية

علشان تروى ساعتها هيحصل .
قدرى: طب أعرف بس إيه اللى هيحصل علشان أطَّمن.

رحومة: مـا قلنا م لـكش دعوة إتكل انت بس بقى عـلى الله .. روح دلوقتى
من غير مطرود.

قدرى: بس والنبى يا رحومة بالش دم علشان خاطرى.
رحومة: يا عم ما تخافشى يللال بقى ماتضيعشى الوقت.

قدرى: طب سالم أنا بقى.
ورد: استنى خدنى معاك أسليك فى السكة.

رحومة: (ضاحكا) بالراحة عليه يا ورد.
(يخـرج قدرى وورد ويبـقى رحومة جـالسا فـوق السـاقية يـغنى وبعـد قليل

تدخل بلد وهى تعدد).
رحومة: (يغنى) يا جسر يا جسرنا العالى

مسيرى هامشى عليك وأطوح لشالى
وأسرح على شطك بأغنامى

أضرب الــموال وأطـوح أكمامى.
(مـحدثـا نفسه) يـا سالم يا جـدعان إمـتى احللم الـبعـيد يـيجى... خالص
هانـت يا رحـومـة .. فات الـكـتيـر مـا عادش بـاقى إال الـقـليل والـصـعب عدا
ومـر والكـوابـيس عمـالة تـنزاح ورا بـعضـهـا وخالص قربت تـبقى سـيد الـبر
ده وتــاج راسه وسـاعــتــهـا اخلــلق دى كـلــهـا هــتـبــقى حتت رجــلك وكل واحـد
ياخد حسـابه.. وغنمك تسـرح فى البر كله ما حـدش يبصّلـها بطرف ع
.... يــاه ......... يـاه  يــا رحــومـة.. مــشــوار طـويـل بس خالص قــرب عـلى

آخره خالص قرب (بلد قادمة نحو الساقية تنعى حظها).
بلد: رجالى كتير وعزوتى ست

ويوم ضربى راحــوا ف 
رجالى كتير وعزوتى مية

ونهار ضربى كنت وحـديّا.
(تفاجأ برحومة أمامها فتفزع)

بلد: إنت إيه اللى موقفك هـنا ... إتكل على الله روح حلالك .. إوعى من
طريقى  أحسن لك .. اإنى ست مش هقدر عليك .

رحومة: بلد إسمعينى كـويس .. أنا مش عايز أأذيكى ... نفسى تسمعينى
ولو مرة واحدة.

رارة) ما انت آذيـتنى خالص ... إتكل بـلد: مش عايـز تأذينى (تـضحك 
على الله  روح حلالك خلينى أشوف اللى ورايا.

رحـومـة: إنـتى يــابـلـد مـش وش بـهــدلـة إنـتـى تـسـتــاهـلـى قـصـر تــسـتــنى فـيه
واخلــدامـ حــوالــيــكى . إنـتـى مش عــارفـة قــيــمـتـك يـا بــلــد... أنت حــاجـة

كبيرة قوى .
بلد : يا سالم وانت بقى اللى عارف قيمتى .

رحومة: طبعا.
بـلـد: بــأمــارة إيه?.. إنك خــربت بــيــتى وحــرقت قــلـبى عــلى راجــلى .. إنت
ديب من الـديابة اللى اتلـمت على حلمنا ونهـشته من غير رحمه وال أصل 

ورد: بس برصه لسه مزاجه مش رايق ... فيه ناس معكرة على مزاجه.
رحـومـة: قـصــدك الـولــيه الـلـى اسـمــهـا بــلـد . لــيه بـقـى مـا هــو كَـرَشــهـا من
الدوار واألرض وقـعدت فى حـتـة خص على راس الـقيـراطـ اللى ورثـتهم

عن أبوها عايزه إيه تانى?!.
قدرى : لسـانـها يـا رحومـة ... لـسانـها أطـول مـنهـا وما بـتـبطـلشى كالم وال
عــديـد.. فـضــحـانى فى الــبـر كـله. وكـل مـا الـنــاس تـنـسى مــوضـوع بـدراوى
تـفـكرهم بـيه.. أربع سـن وشـويـة دلوقـتى وهـيه مش عايـزة تـسكت عـملت

فيها اللى ما يتعملش وبرضه ما رجعتش.
ورد: إنت بتحبها يا قدرى .

ضرب. قدرى : أحب م يا ورد إنتى اجتننتى ... دى وليه لسانها زى ا
رحــومـة: ولـــيه أل مــا هـــو بــرضـه حل ... مــا تـــتــجـــوزهــا وتـــتــطـــلع من بــاب

يت حلم أخوك. اجلمال ... وع األقل تبقى قدام الناس 
كن تخلّف لك عيل بدل ما انت كده قاعد من غير خلفه. ورد: و

ــا هـاتــخـلف مــنى...مـاهى قــعـدت قـدرى : هـيـه كـانت خــلّـفت من بــدراوى 
معاه سبع سن ما حبلتش مرة.

رحومة: ما انت عارف إن العيب عندكم يا عمدة.
ورد: ما احـنـا قـولنـا كـده قـالوا اطـلـعـوا م البـلـد .. مـا كنـا حتت رجـلـيه وهو

اللى عمل  فيها عمدة .. قال إيه يتجوز غازية يقبض بقى.
رحومة: يعنى انتى اللى والَّده قوى ... بنقولك العيب عندهم .

ورد: بس عمره ما حيالقى واحدة زيى.
رحومة: ماينفعش ياورد ال فى مصلحته وال مصلحتنا .

قدرى : خلينا فى اللى إحنا فيه يا ورد ملهوش الزمة الكالم ده دلوقتى.
ورد: يعنى إنت عايز إيه دلوقتى.

قدرى : عايز حل للوليه دى.
رحومة: كل حاجه ليها حل بس برضه ليها تمن.

قدرى : أنا عمرى ما اتأخرت عنك.... بس خلصنى .
رحومة: خمس فدادين.

قدرى : تانى يا رحومة ما أنا مديك خمسة فى بدراوى.
ورد: دى أكتر يا عمدة ... دى راحت البال بالدنيا.

قدرى : بس البلد هتقول إيه دى تبقى مكشوفة قوى .

رحومة: البلد دى سيبهالى أنا اعرف اتصرف معاها.
قدرى : قتل تانى أل.

ورد: وم اللى قالك فيه قتل?!.
قدرى : أمال هتعملوا إيه.

هم إنك توافق.  رحومة: دى حاجه بتاعتنا بقى.. ا
قدرى : يعنى احلكاية أمان?.

ورد: أمان األمان بس امضى العقد.
ا يحصل?. قدرى: طب مش 

رحومة: واحنا من إمتى كنا بنرجع فى كالمنا... قلت إيه?.
ورد: قال إيه فى إيه ما هو هيمضى دلوقتى..... إمضى يا عمدة.

قدرى: هات يا سيدى آدى اإلمضا إمتى هيحصل?.
كان ده كمان. رحومة: الليلة وحياتك وبعد ساعة وهنا فى ا

اضى الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز والد عبد العزيز السماعيل مدير فرع جمعية الفنون بالدمام بالسعودية. > انتقل إلى رحمة الله األسبوع ا
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> إن اجـتـمـاع مادتـ أو أكـثـر على اخلـشـبة تـؤسـسـان مكـانـيا
سافـة التى تفصل إمـكانيـة اشتراكـهما فى مـعنى "البـون" أو ا
ـتطـلـبـات اجلمـالـيـة للـعـرض والتى بـيـنـهمـا وهى جـزء من ا

تشارك فيها عالمات متعددة.
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(يشخصون)
نادى وطوّح النبوت على : (يغنى) نادى ا

روح بالدك يــا غـريب ال تــمـوت (يـلــتـفت فـيـجـد األغــنـام تـأكل فى حـقـله
فــيــهـيج ) يــا نــهـــار اســود ومـــهــبب ... الـــغــنم بـــهــدلت الـــغــيط... هــوف...
هـوف... إطلعى من عنـدك إالهى تتسمى إنـتى واصحابك... إنت يا جدع
يا للى راقد إنت... إنت ى اللى اسمك رحومة انت... فزّ قوم لم الغنمات

بتاعتك دى بدل ما أفطسهالك..
رحـومة :  (وهـو مـكانه) إنت يا نـطع انت يـالـلى هـتفـطَّس الـغـنم .. طب لو

س شعرة منها وأنا أكنس بيك اجلسر ده. راجل ولك شنب فى وشك إ
على : يعـنى إيه يـعنى ... عـافـية?.. خالص مـا حـدش عاد قـادرك.. والله

عال الدار دار أبونا والغرب بيضربونا.
رحومة: آى عافية يا بغل واجنرّ بقى من قدامى دلوقتى.

عـلى : ال بــقى يــا روح مــا بــعــدك روح الــشــويــة الــزرع هــيــروحــوا أونــطــة..
(يصرخ) جاااى إحلقونى جاى يا عالم يا أهل البلد إحلقونى..

سك به ضاربـا بقسوة) طب ورينى بقى مـ اللى ها يجيرك رحـومة : (
منى أنا هاربطك والراجل ييجى يحلك .

(يدخل بدراوى)
بدراوى : عندك يا واد إنت كِن إيدك أحسن أكسرهالك.

رحومة : (مضطربا) ال أنا مش هاسيبه .
بدراوى : (فى غضب) قلت لك سيبه يا كلب.

رحومة : أنا كلب يا بدراوى.
بدراوى : (يضربه) اسمى العمدة بدراوى يا غنّام يا اجرب .

رحومة : بتضربنى طيب والله ما أنا معديهالك.
بدراوى : إنت كـمـان بتـهـددنى طب إيه قـولك إنى مش ضـاربك إال بـالبـلـغة

على دماغك علشان رجلك ما تخطيش البلد دى تانى.
سكه ويضربه بشدة) )

كان) ماشى ماشى يا عمدة كله لوقته. رحومة : (وهو يغادر ا
على : الله يكرمك يا عمدة راجل من ضهر راجل.

بدراوى : وانت يا بقف انـت ما ترفـعش عصايـتك وتشق دماغه نـص ليه
ما انت بغل أهو وتتقسم منه أربعة.

على : مـا هـو بصـراحـة كـده يا حـضـرة العـمـدة سى قدرى أخـوك هـو اللى
مقوية علينا.

بدراوى : وقدرى أخويا دخله إيه بالكالم ده?
على : ما هـو ليالتـى سهـران معـاه بيحـششـوا سوا وكـذا مرة نـشتـكى لسى

قدرى منه يقول غريب والزم نكرمه.
بـدراوى : طب اسمـع يا وله .. والـكالم ده تـقـوله لـكل الـنـاس.. أى واحد م
سئول فاهم.. دا ما ينزلش البلد يشوف    رحومة ع اجلسر يطخه وأنا ا

البلد تانى برجله.
على : (رافعا عصاه) حاضر يا حضرة العمده. 

(عودة للخياالت)
خيال2: يا خسارتك ياعمدة بدراوى كان راجل بحق.

خـيال6: (الـتى اختفت ثم عادت) كـانت خنـاقه مـقصـودة علـشان تـغطى ع
لعوب الكبير ما ب قدرى ورحومة. ا

خيال3: أمال انتى رحتى ف كده ورجعتى?
خيال6: رحت عند القنطرة أشوف إيه اللى بيحصل هناك.

خيال4: ولقيتى إيه هناك ?
خيال6: البلد كلها ملمومة اخللق على بعضهم .

خيال1: طب وبلد عملوا فيها إيه?
ه فيه. خيال6: بلد... بلد نزلت البحر وعا
خيال2: بتقولى إيه نزلت البحر تعمل إيه?.

خـيـال6: أنــا عــارفه بــقى... الــنــاس زحـمــة مــوت... الــلى بــتـزرغـط والـلى
بـيكبَّـر واللى بـيعيَّط مافهـمتش حاجـة خالص .... شوية والـغفر والـعساكر

جم خفت وجيت جرى.
خيال5: يلال يا واد نروح نتفرج .

خيال3: يا ال بينا.
خيال4: استنى انت وهو عايزين نكمّل لعب.

خيال5: إحنا مالنا.
خيال1: دى مـابقتش لـعبة دى قـلبت بجـد يلال نـروَّح كل واحد لغـيطه قبل

. ما ننداس فى الرجل
خيال2: حد بيدوس على خياله إحنا خياالت وال نسيت يا أخى .

خـيال1:  بـرضه األمــر مـا يـسـلـمش الـبـلـد مـقــلـوبـة ودلـوقـتى يـيـجـوا هـنـا..
إسمعوا كالمى ويلال  نرجع.

خـيـال6:  كــانت يـا روحى نــادراهـا .... كـل الـســكك اتـقــفـلت فى وشــهـا...
ياضنايا .. كبدى عليكى يا بلد.

خيال5: يعنى إيه بقى مش هنتفرج .
خيال1: ما تتكلمى لو عارفة حاجة قوليها خلينا نفهم.

خيال6: ال أنا ما اتكلمشى عمرى .
خيال5: إخص .

خـيال4: مـا تـخـلــصى يـا سـتى وحتـكى إحـنــا مش اتـفـقـنـا كل واحـد عـارف
حاجة يقولها وما يخبّيش.

خيال6: ما عنديش حاجه أقولها.
خيال4: أنا هاقولكم يا جماعه السبب.

خيال2: طب ما تتكلم ساكت ليه.
خيال3: كـانت برضه ليلة زى اللـيلة دى كده وكنت طـالع علشان أنده لكم
نـلـعب زى الــعـادة ولــسه جـاى ع الــسـاقـيــة وهـصـفّــر إال ولـقــيـتـهـم قـاعـدين

التالتة.
خيال5:  م ? م ?

خيال3: قدرى ورحومة واخته ورد.
(تضاء منطقة التشخيص على الثالثة)

رحومة  : (ضاحكا.... وهو يعطى اجلوزة لقدرى) مرحب يا عمدة.
قدرى   : مرحب يا شيخ العرب.

رحومة  : أظن كده كله بقى تـمام ركبت ع العمدية وع الدوار... ومش بس
كده وبقيت كبير البر كله.

 الفنان محمد على خاطر
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ـكان وهـذه الوظـيـفة الـتعـييـنيـة هى التى تـؤكد ـتـلقى) الـدائم فى تعـي ا (ا
ثبات هذه العالمات التى حتتفظ بأقوى ديناميكية للفعل الذى يجرى فيها.
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 اعتمد
اخملرجون
فى جتسيد

رؤاهم 
على
مثل ا

هرجان  ا
كشف عن
مواهب
إبداعية
غاية 
فى التميز

 لم يحظ
هرجان ا
بتغطية
إعالمية

تتناسب مع
قيمته كأول

مهرجان 
من نوعه

درزاوى" فى دور "اجلـــاريــة" و"هال إبــراهـــيم" فى دور "األمــيــرة"
ــــؤكــــد لــــعالقــــة "قــــفــــة" و"عــــلى" ــــثــــابــــة الــــظل ا حــــيـث كــــانــــا 
وتــنــاقــضـاتــهــمــا الــطـبــقــيــة . وعــلى الــرغم من ضــعف مــشــاهـد
ضاف  إال أن ذلك لم شهـرزاد وشهريـار على مسـتوى الـنص ا
يـحل دون تمـيـز أداء "أحمـد عـزت" لشـخـصـية "شـهـريار" و"نـهـلة

إيهاب" لدور "شهرزاد" .
ـهـرجــان كـان الـلـقـاء مع الـيوم الـعـاشـر واألخـير : فـى خـتـام ا
ـسـرح الـفـنــانـة الـقـديـرة "سـمـيـحـة أيـوب" الــتى الـتـقت بـشـبـاب ا
اجلــامــعى فى حــوار مــفـتــوح أكــدت فــيه ضــرورة تـســلح الــفــنـان
ـشـتـغـلـ بـالـفن ــعـرفـة والـتـدريب الـشـاق  وهـو أمـر يـخص ا بـا
هن األخـرى وضربت بـذلك مثًال الثـن من كـما يـخص كافـة ا
الصـحفي جاءا فى بداية حـياتهما الفنيـة ولم يكونا مستعدين
ـقـابـلـة مـعهـمـا ونـصـحتـهـمـا بـالـتدريب لـلـقـاء  فـرفـضت إجراء ا
واالستـعداد اجليـد  وبعد سـنوات التـقت بهـما وأبدت إعـجابها
بـــأدائـــهـــمـــا  وكـــانت قـــد نـــســـيت الـــلـــقـــاء األول  فــذكـــراهـــا به
ـانـهـا وشـكــراهـا عـلى نـصـيــحـتـهـا . وأكـدت الــفـنـانـة الـقــديـرة إ
سـرحيـ وأنهـا ترحب بـالعمـل معهم  باألجيـال اجلديـدة من ا
فاجليل اجلديد يحتاج إلى الـفنان صاحب اخلبرة مثلما يحتاج

األخير إلى حيوية الشباب ورؤاه اجلديدة . 
ــهــرجـان بــعــضـهــا فــنى واآلخـر وتــبـقـى عـدة مالحــظــات حـول ا

كن مالحظة اآلتى : ستوى الفنى  تنظيمى  فعلى ا
ــقــدمــة (خــمــســة من أصل جلــأت أكــثــر من نــصـف الــعــروض ا
ـسرح  وهى تـقنـية اخـتارها سـرح داخل ا ثمـانيـة) إلى تقـنيـة ا
اخملـرجـون بـغض الـنـظـر عن تـضـمـيـنـهـا فى الـنـصـوص اخملـتـارة

من عدمه .
غـلب تـدخل اخملـرج فـى النـصـوص بإعـادة الـكـتابـة  وتـفاوت
حـجم الـتـدخل  فـوصل فى  بـعض األحـيـان إلى كـتـابـة نـصوص
موازية  وفى بعض األحيان تـدخالت طفيفة غالبًا ما أضعفت

الرؤية اجلمالية والفكرية للعروض .
اشتركت عـروض األسكنـدرية فى خاصيـة واحدة حيـنما جلأت

عاصرة . ية إلى البيئة احمللية ا إلى نقل ثالثة نصوص عا
هرجـان تفوق عـنصر األداء كانـت السمـة الغالـبة على عـروض ا
الــتــمــثــيـــلى  واالعــتــمــاد الــرئـــيــسى عــلــيه فـى جتــســيــد الــرؤيــة
ــهـرجـان عن مـواهب إبــداعـيـة غـايـة فى اإلخـراجـيـة  وكـشف ا

التميز .
ـهـرجان الـكـثـير من أما عن الـنـواحى الـتنـظـيـميـة  فـقـد شهـد ا
اإليـجـابـيـات والـقـلـيل من الـسـلـبـيـات الـتى عـادة مـا تـصـاحب أى
مـــهــــرجـــان فى دورته األولـى  ولـــعل أهم هــــذه الـــســـلـــبـــيـــات أن
ـهـرجـان لم يـحظ بـالـتغـطـيـة اإلعالمـيـة الـتى تـتـنـاسب وقـيـمته ا
كــأول مـهــرجــان من هــذا الـنــوع  أيــضـًا لم يــكن مــوعــد انـعــقـاد
وسم وسم الصـيفى وقبل بـداية ا هـرجان مـناسبـاً فى نهايـة ا ا
الـدراسى  وأخيراً لم يـهتم الـقائمـون على الـعروض بتـقد أية

شارك فى هذه العروض .  بيانات حول ا
ـهـرجـان  فـلـعل أهمـهـا هى فـكـرة إقـامته أمـا عن إيـجـابـيات ا
فى حـد ذاتـها كـمـلـتقى عـلـمى وفـنى لـلمـتـخصـصـ فى مـجال
ـسرح . أيـضاً أضـافت األعداد الـثالثة من الـنشـرة الصادرة ا
ــهـرجـان قـيــمـة تـوثــيـقـيــة عـلى قـدر كــبـيـر مـن األهـمـيـة  عن ا
وجاء اإلخراج الـفنى لـلنـشرة علـى أعلى مسـتويـات التـميز فى
ـتاحـة  وكشـاهـد عيـان أستـطيع أن أشـهد حـدود اإلمكـانات ا
بــــاجلـــهــــد اخلــــارق الـــذى بــــذله كل مـن "مـــصــــطــــفى عــــيـــسى"
و"محـمـد الـسـيـد" و"تامـر مـاهـر" الـذين واصـلوا الـلـيل بـالـنـهار
مـن أجل صـدور الــنـشـرة فـى مـوعـدهــا . أيـضــاً كـان لــلـنـدوات
التى أدارها وأشـرف عليـها "أيسم عـبد الغـفار" - والتى كانت
تـعــقــد بــانـتــظــام عــقب كل عــرض - دورهــا الـكــبــيــر فى إثـراء
شـاركـ وأيضـاً جلمـهور الـوعى اجلـمالى والـعلـمى لـلفـنانـ ا
احلـــاضـــرين  خـــاصــة وأن هـــذه الـــنـــدوات عــقـــدت بـــحـــضــور
مـتـخـصـصــ وهم عـلى سـبـيل احلــصـر د. هـاشم تـوفـيق  د.
أحــمـد عــبـد احلــلـيم  د. مــنى صــفـوت  د. عــايـدة عالم  د.
ـان عـبــد الـعـزيـز  وكــاتب هـذه الـسـطــور . وبـاإلضـافـة إلى إ
ــهــرجـان أن حتــشــد كــوكــبــة من رواد ذلك اســتــطــاعـت إدارة ا
تـخصـص ـصرى فى لـقاءات مـفتـوحـة مع شبـاب ا ـسرح ا ا
هرجـان قيمة سـرح اجلامعى  وهـو ما أضفى عـلى ا وهواة ا
ـكن الـقـول بـأن عـلـمـيـة وإعـالمـيـة فى ذات الـوقت . وأخـيـراً 
هرجـان جاء على أعـلى مستـويات االحتراف اإلدارى تنظـيم ا
ـنظمـة التى ضمت كل  ويرجع الفـضل فى ذلك إلى اللـجنة ا
دوح عطية" من "منى يحى" و"حس أحـمد" وهبة كمال" و"
و"جمال عبد الله"  وعلى رأس اللجنة د. تامر راضى" رئيس
هرجان . وإذا كانت هذه الكتـيبة الرائعة تمتلك هذه القدرة ا
االحـتــرافــيـة الــفـائــقـة عــلى الــتـنــظـيم  فــإن ذلك يــدفـعــنـا إلى
هـرجان إلى مـهرجـان عربى طمـوح أكبـر فى أن يتـحول هـذا ا
ـــتــخــصـــصــة عــلـى مــســتــوى ثم دولـى تــشــارك فـــيه األقــســام ا
ـالـية اجلـامـعـات العـربـيـة والـدولـية  فـاإلمـكـانـات الـبشـريـة وا
مـتوافـرة بـاجلامـعـة  وال يـبقـى إال أن يتـبـنى الـفكـرة د. أحـمد
زكـى بــدر رئـــيـس اجلـــامــعـــة ود. عـــاطف الـــعـــوام نـــائب رئـــيس
اجلـامــعـة لــشـئـون الــتـعــلـيم والـطـالب  ولـتـكن كــلـمــاتى رسـالـة

شروع .  رجاء لألستاذين اجلليل لتحقيق هذا الطموح ا

مـثل فـكـرة الـتـفـرقـة الـعـنـصـريـة  وحـول "مـوريـنـا اخملـلص" إلى
ـسرح  ـسـرح داخل ا ـنـتـظـر" . واستـعـان بـأسـلـوب ا ـهـدى ا "ا
نتظر هدى ا ثل يقـدمان مسرحية عن زيارة ا فنحن أمام 
ــصــر  وتــتــشــابك مــســاحــات الــوهم والــواقـع بــ مــســرحــيـة
مثالن خالل ـمثالن وواقع مـعيش يـعايـشه ا متخـيلـة يقـدمها ا
جتــسـيــدهـمـا لــكـافــة الـشــخـصـيــات الـتى تــشـتــرك جـمــيـعـًا فى
درسـة بـديًال احـتـضان كـل مـنـها حلـلـم بسـيـط (طفـل يـحلـم بـا
ـثـل يـحـلم ــحل مـجــهـز   عـن الـعـمـل الـشـاق  حالق يــحـلم 
ـمثالن بـحـسـهـما الـكـومـيدى بـدور صغـيـر ... إلخ) وقـد جنح ا
ــفـــارقــات الـــتى تــتـــفــجـــر من نـــقــطــة الــفـــطــرى فى جتـــســيـــد ا
رتقبة للـمخلص وما تفجره االنطالق الـرئيسية وهى الزيـارة ا
مـن آمـال وطــمــوحـات ســرعــان مـا تــتالشى مع اكــتــشـاف زيف
ــتـوهم .. لــقـد اعــتـمــد األداء الـتـمــثـيــلى عـلـى تـقــنـيـات احلـلم ا
االرجتــال وخـــاصـــة أســـالـــيب االرجتـــال الـــشـــعـــبى  فـــاقـــتــرب
ـمـثـل الـشـعـبى الـذى يـلـتـحم مع جـمـهـور أداؤهـمـا من أسـلـوب ا
احلـاضرين ويـبـدل أمـامـهم مالبس الـشخـصـيـات ويبـدل مـعـها
أدواتـه اخلــــارجــــيــــة دون أيــــة مــــحــــاولــــة لإليــــهــــام بــــحــــقــــيــــقــــة
الشـخصيات التى يجـسدها  ولعل ما أفسـد متعة العرض هو
ذلك احلضور القلـيل الذى يصعب معه حتقيق أى جتاوب ب
ــــنـــصــــة  وقـــد ســــبق أن قــــدم هـــذا الــــعـــرض فى الـــصــــالـــة وا
سرح باألسكـندرية وكان احلضور ـهرجان اإلقليمى لـنوادى ا ا
ـمثل  كـثف لـلـجـمـهور عـنـصـرًا رئـيـسيـًا فى تـشـكـيل أدوات ا ا
فــفى مــثل هــذه الــعــروض الــتى تــعــتـمــد عــلى األداء الــتــمــثـيــلى
رجتل  يصـبح حضور اجلـمهور ضـرورة حتمـية  وهو األمر ا
ـهـرجـان فـخرج الـعـرض بـاهـتـًا إلى حد الـذى لم يـتحـقق فى ا
ـتلـقى . ـمـثل وا كـبـيـر مـفتـقـدًا لـتـلك الـعالقـة احلـمـيـمـيـة بـ ا
ــنـــتــظــر" رمــزًا ـــهــدى ا أيــضــًا ســـبب اســتـــخــدام شــخـــصــيــة "ا
لـــلـــخالص الـــكــثـــيـــر من االلـــتــبـــاس الـــنـــاجت عــمـــا حتـــيـــله هــذه
الـشـخـصـيـة من مـرجـعـيـات ديـنـيـة  وفى رأيى أن الـعـرض كان
فـى غـنى عـن هـذا االرتــبــاك  خـاصــة وأن اخملــرج كـان يــعــمـد
ـــوريــنــا اخملـــلص فى الــنص فــقط إلـى إيــجــاد مــعـــادل شــعــبى 
األصلى  ومن ثم كـان بإمـكانه أن يـأتى بأى رمـز آخر ليس له
ـا يـتم تـصـويره من ـتـلقى حـ يـقـابـله  إطـار مـرجـعى يـربك ا

أحداث .
الــيــوم الــتــاسع :  حتت عـــنـــوان "من يـــدعم الـــهــاوى ?" كـــانت
ــهن الــنــدوة الــرابـــعــة لــلــمــهـــرجــان مع د. أشــرف زكى نـــقــيب ا
الـتـمـثـيــلـيـة ورئـيس الـبـيـت الـفـنى لـلـمــسـرح وعـقب الـنـدوة قـدم
قـسم الدراما والـنقـد بآداب ع شـمس مسـرحية "عـلى جناح
الـتـبـريزى وتـابـعه قـفـة" تألـيف "ألـفـريـد فرج" وإخـراج "مـحـمود
جـمـال الــدين" الـذى قــدم رؤيـة مــعـاصـرة مــغـايــرة لـلـمــعـاجلـات
ـتــعـددة لـلـمـسـرحـيــة الـشـهـيـرة  فـوضع مــسـرحـيـته فى قـالب ا
ــســرحــقــد جنـح "مــحــمــد صالح"  –إلـى حــد ــســرح داخـل ا ا
اإلبهار  –فى خلق إطار خـارجى مقنع ومـبتكر لـطبقـة العمال
الك الكادحـ  مثلمـا جنح "محمد جـبر" فى تصويـر طبقة ا
ــسـتــغــلــ  واجلـديــر بــالــذكـر أنــهــمــا اسـتــطــاعــا أن يـعــكــسـا ا
عـاصـرة لـلـطبـقـتـ وبـاإلضافـة إلـيـالـشخـصـيـت اخلـصـائص ا
ـمـثـلـ بدرجـات مـتـفـاوتة  فـتـمـيز الـرئـيـسـيتـ  أجـاد بـقـية ا
ـقـصود" فى دور "عمـرو بـهى" فى دور "صـواب" و"رامى عـبـد ا
ـلك االنتهـازى الذى ال يتـورع عن بيع ابـنته فى سـبيل منـفعته ا
 واعـتـمد عـلى الـتـصويـر الـكـاريكـاتـورى فى أدائه لـلـشخـصـية
وهــو نـفس األســلـوب الــذى اتـبــعه "أحــمـد دراهم" فى أداء دور
"احلــارس"  كـمــا تــمــيــز الـعــنــصــر الـنــســائى  وخــاصــة "سـارة

خيال6: أنا قلتلك اسكت أحسن لك.
خيال5: أل مش ساكت هاقول.

خيال6: يعنى مش هتقفل بقك طب تعالى بقى.
كان)  (تشتبك مع خيال  5 مع دخول خيال 2 4 مسرع إلى ا

خيال4: إنتوا قاعدين هنا ليه ... قربوا تعالوا يلال نروح على القنطرة. 
خيال1: إيه اللى حصل تانى ?

خيال2: النيابة جت .
خــيـال3: طب مــا تـــيــجـى إيه الــلـى هــيـــحــصل يـــعــنـى مــا خالص احلـــادثــة

معروفة.
خيال4: بلد بـتمثل احلـادثة قدام الـنيابـة والبلـد كلهـا هناك وفـيه مصايب

كتير عماله تنكشف.
خيال5: صحيح أنا جاى معاكم. 

خيال 6 :أنا راجعه الغيط مش جاية.
خيال1: وأنا كمان راجع ماليش دعوه بالكالم ده.

خيال3: يلال بينا نروح نشوف اللى هيحصل .
( إظالم )

ـنـظـر حـيث يـكـشف عن الـقنـطـرة وقـد جتـمع عـنـدهـا اجلـميع (يـتـغيـر ا
ـشــهـد ومـغـادرة مــاعـدا اخلـيــاالت  الـتى يـجب أال تــظـهـر قــبل انـتــهـاء ا
كان حتكى وتشخص احلادثة)  كان  بلد احلقيقية تتوسط ا اجلميع ا
بلد: بـلعت جرحى وشربت نارى وسـلمت أمرى لله يا سـعادة البيه شهرين
تالتـة اربــعـة مــاجـتــنـيـش الـعــادة لـطــمت عـلى وشـى وعـلى صــدرى وجـريت

رحت خلالتى زهيرة الداية. 
(تتجه إلى زهيرة التى تأخذ أحد اجلوانب)

بلد: خالتى زهيره إحلقينى ياختى .
زهيرة: خير يا بنتى كفى الله الشر.

بلد: مصيبة ياخاله مصيبة....العادة مغيبة عنى أربع تشهر.
زهيرة: (تتفحصها) ياخرابى..دا إنت حبلة يابت .

بلد: (تلطم وجهها) يا سوادى أنا ناقصة عار أنا هاموت نفسى .
زهيرة: م يابت اللى عمل فيكى العملة السودة دى .

بلد: ديب البرارى كلب أسود غطيس ال له ملة وال دين .
زهيرة: وهتعملى إيه دلوقتى?

بلد: صرفينى ياخالة أنا فى عرضك خلّصينى.
ـسـتـشفى زهـيرة: يـاريت يـا بـنـتى احلـمل كـبـير واخـاف أقـرب له دا عـايـز ا

... أو دكتور برانى بس هندفع له كتير دول جزارين.
بلد: (تترك زهيرة وتعود للحكى) 

كن دمه يسخن وعاره  يفكره بتاره . قلت أروح للعمدة 
(تتجه نحو قدرى وحتاوره) 

ـكن إنـتى قـدرى: وأنـا إيش عـرفـنى إن رحـومــة الـلى عـمل فـيــكى كـده مـا 
بتتبلى عليه الزم أتأكد األول .

بلد: يعنى أنا هاجيب لنفسى فضيحة طب ما كنت سكت.
قدرى: الله أعلم إنت بتخططى إليه والتار معشش فى راسك.

بلد: واحلل ياعمدة بلدنا .. إيه قولك دلوقتى ?
قدرى: حل فى إيه ورأيى فى إيه?.

بلد: بالش تارك خلينا فى عارك أنا مش واحده من بلدك .
قدرى: إسمعى أنا عندى حل بس عايزك تفهمينى بالراحة . 

بلد: قول ياعمدة.
قــدرى: أنــا دلـــوقــتى راجـل مــالـــيش فى اخلـــلــفـــة ونـــفــسى فـى عــيل يـــاخــد
الـعمـديـة من بـعدى ويـقـعد ع الـطـ دا كـله ... أجتوزك ويـبـقى الـواد إبنى

ورحومة أنا ليا كالم معاه.
بـلد: آه يانـدل يا رخص يـا عد الـدم واإلحـساس أنـا مش عارفـة جبـلّتك

دى إيه .....
             ماشى يا قدرى إن ما وريتك .

قـدرى: (ضـاحـكا بـشدة) أبـقى روحى شـوفى هـاتـعـمـلى إيه فى فـضـيـحتك
اللى هتبقى بجالجل.

بـلد: (تـترك قدرى وتـعود لـلحكى) سبت الـكلب ده ورحت لـسيـدنا الـشيخ
أسأله.

(تـتجه ناحـية الشيخ ) نـوّرنى يامـوالنا أعـمل إيه فى البـلوة الـلى أنا فـيها
دى .

وضوع ده إنك تـتجوزى من الشيخ: إسمعى يـا بنتى الـرأى الصحـيح فى ا
رحومـة ألن السـقط حرام وجـوازك من قدرى حرام بـرضه .. جوازك من

رحومة هو األقرب من صحيح الدين.
بـلـد: يـعــنى الــدين قــال إن الــواحـدة الــلى يــغــتــصـبــهــا واحـد غــصب عــنــهـا

تتجوزه? 
الشيخ: الضرر وال ضرار يابنتى وربنا أمر بالستر .

بلد: ربنـا يفتح عـليك ياسـيدنا أنا بـقى مش عايزة الـستر وحـفضح نفسى
وأفـضـحكم كـلكم (تـعود لـلحـكاية) خدت نـفسـى ورحت البـندر من دكـتور
لدكتـور ومن عيادة لـلتانـية زى ما يـكون البـعيد مـثبت فى بطـنى ومعرقص
فيـهـا تـقولش شـيـطـان وسكن جـتـتى تـقولـشى عـفـريت ولبـسـنى ... مـفيش
فايدة والـفضيـحة كل يـوم بتكـبر وتـوسع حرمت على نـفسى الـزاد والغسل
والـنـوم والـراحـة شربـت كل الـسمـوم ضـربت عـلى بـطـنى بـكل شـديـد شلت
عـلى راسى وعلى ضـهرى كل تقـيل وبرضه مـفيش خالص حلـد اللـيلة دى
جـبت الــشـرشــرة وحـمــيـتــهـا وســمـيــتـهــا وقـلت أشق بــطـنى بــنـفــسى وارتـاح
وجيت هنـا ع القـنطـرة علـشان إن مت أتَّاوى فـيهـا ويا دوب لـسه هاضرب

إال ولقيته  جاى من بعيد ع اجلسر.
(يظـهر من يشـخص رحومة فى احلادث قـادما نحـو القنـطر يغنى) سبع

السباع فى البر من أده  
أبو دراعات احلور والشام على خده.

(يجد بلد جالسة بجوار القنطرة يحدثها ضاحكا)
رحومة: إيه إنـتى لسه ما حـرمتـيش تطلـعى ع اجلسـر فى نصاص الـليالى

ك فى بيت أحسن لك . ما انا قلتلك تعالى نتجوز وأ
بلد: وإنت لسه الدنيا ضاحكة عليك وفاكر إن مالكش آخر .

رحـومة: م بـقى الـلى هايـجـيب أخرى? قـدرى ? وال مـ فى البـلد دى ?
لى عينى . دى بلد مافيهاش راجل 

بلد: لسه فيه ستات أحسن من الرجالة.
رحـومة: صح فـيه نـسوان بـحق يـتاكـلـوا أكل .. بقـولك مـا تيـجى نـعيـد اللى

حصل فى الليلة إياها 
بلد: ليه أل تعالى.. تعالى.. ما أنا خدت عليها بقى .

رحومة: صحيح طب يللال... يللال بينا عند الساقية .
بـلـد: وعـنــد الــســاقــيــة لــيه خــلــيــنــا هـنــا فى ودن الــقــنــطــرة بس إنت أقــلع

هدومك يلال  
رحومة: بس كدة بسيطة وآدى الهدوم .

(تفاجـئه وهو يخلع اجلـلباب بـطعنة شـديدة فى بطنه فـينكفئ فـتطعنه
فى رقـبـته فـيـسـقط عـلى األرض فتـأخـذ فى تـمـزيـقه حـتى يـأتـيـها وجع
الوالدة فتـسرع نحو القنطرة تصرخ وتـتقيأ وتصارع آالم الطلق والسقط
حتى ينـزل منهـا فتـطلق شهـقة ارتيـاح ثم زغرودة انتـقام وتلـقى بنفـسها
فى الـتـرعة وكـأنهـا تـتطـهـر وسط زغاريـد النـسـاء وتهـلـيل الرجـال الذين
يسارعون بإخراجها لتمسك بها الشرطه فتخرج معهم وهى تردد كلمات

الشرف) 
مهرة عرب ونازله تشرب 

الشعر خيلى واجلب أبيض 
      مهرة عرب والكحل زاينها     

بدم بايــعها وخــاينها 
بيه النيابه أبو احلزام زيتى
إدّانى إفراج أروحّ بيتــى

بيه النيابة أبو احلزام وردى
إدانى إفراج أروح بــلدى.  

سرح تماما فتبدأ اخلياالت فى الظهور مرة أخرى) (يخلو ا
خيال5: آى كده ينصر دينك يا بلد .

خيال3: الله عليكى بنت ماجبتهاش والّدة .
خيال2: ليله وال فى األحالم.

خيال4: فينك ياللى فى بالى تييجى تشوفى اللى صاحبتك عملته.
خيال5: عملت اللى ماعملتوش الرجالة.

خيال3: تفتكر هتاخد كام سنة حبس.
خيال2: متهيألى وال ساعة .. دى قضية شرف .

خيال4: دول مش بعيد يكافؤها كمان .
خيال5: بكرة حكايتها تبقى على كل لسان.

خيال3: بس باخلير بقى كفاياها حديث شر من الناس.
(زقزقزة العصافير تعلو فتنذرهم بدخول الصباح)

خيال4: إيه ده هو الفجر إدن وال إيه.
خيال4: أمال يابنى هوه اللى حصل الليلة شوية .

خـيـال5: طب يــلال بـيـنــا نـرجع عــلى غـيــطـانـا قــبل الـعــصـافـيــر مـا تـروح ع
الزرع وتنزل فيه أكل.

ا جـايبـنهـا فى العـصافـير مع إنـنا عـارف مـ بالظـبط اللى خـيال3: دا
واكلينها.

خيال4: بس دى شغلتنا فى الدنيا ومالناش غيرها.
خيال3: شغلة م ياعم دا احنا ال بنهشّ وال بننش.

خيال2: مش وقته الكالم ده الشمس هتطلع.
خيال3: أمال إمتى بقى وقته .

خيال5: الليلة اجلاية وعليك خير.
كان الـذى ترتفع إضـاءته تدريـجيا وكـأن الشمس قـد سطعت (يغـادرون ا

معلنة قدوم النهار ثم إظالم تام معلنا النهاية)

(اخلتام)

. .. خدتونا غدر وطعنتونا فى الضهر بخسه ونداله وج
رحومة : إنتى مش عارفة احلقيقة.. يا بلد احلكاية......

بـلد : (مقـاطعة) احلـكايـة إنك كـلب وال تسـوى بتـنـكرى بـشـوية تـراب على
دم الناس.. قلبك مليان بالغل وروحك مسكونة بالشر.

رحومة  : أنا باعترفلـك إنى طخّيت العمدة بدراوى .. بس غصب عنى ..
قــدرى كـان نـاويـهـا ســوى بـيـا أو بـغـيـرى .. قــدرى هـو الـلى خـطط وحـرّض

لعوب كله. ووضب ا
بـلد : وإنت الـلى ضربت فى مـقـتل .. علـشان قـيراطـ أرض ال راحوا وال
جم .. كنت  فاكر إنك هتعلى بيهم.. لكن تقول إيه الواطى يفضل واطى.
ـلـعـوب ده عـلـشـان أرض وال غـيـره .. أنـا كـنت رحـومة: ال أنـا مـا دخـلـتش ا
أقدر آخد األرض من قدرى بحتت حشيش أو ليلت غرام مع ورد أختى
ــلـعــوب ده كـلـه عـلى شــانك إنـتـى يـابــلـد ... أيــوه عـلــشـانك ... أنــا دخـلت ا
قـتــلت ومــسـتــعــد أقـاتل الــنــاس دى كـلــهــا ... آه يـا ّبــلـد لــو ســمـعــتى كالمى
وطـاوعتيـنى هاخدلك تارك مـن قدرى وأرجَّع لك األرض والدوار وادخلك

البلد معززة مكرمة .
بلد : (تضحك) وتتجوزنى وتبقى العمدة ونعيش فى تبات ونبات .

رحومة : وليه أل ... أنا بحبك يا بلد ومستعد أبيع عمرى علشانك .
بـلد : آخـرتـهـا .. آخـرتــهـا يـا بـلـد هــتـتـجـوزى قـاتل وســفـاح ومـعـرَّص كـمـان

(تندب حظها)
يا حسرتى وإيدى على وشى
عتبى على اللى كسر نفسى
يا قعدتى وإيدى على جنبى 
عتبى على اللى كسر قلبى.

رحومة : يعنى مفيش فايدة فيكى مش عايزة تسمعى الكالم .
بلد : كالم رخيص زى صاحبه إمشى اجنَّر من هنا.

سك بـها بـعـنف ويأخـذهـا خلف الـسـاقيـة ويغـتـصبـها) كـده رحـومـة  : (
برضه طب تعـالى بقى إنتى اللى حـكمتى عـلى نفسك بالـهوان .. تعالى ..

تعالى.
قاومة بلد : (تـقاوم بشدة مرددة بعض كلمات االستغاثة أحيانا وكلمات ا
أحيانـا أخرى تنتهى بصرخة عالية يـخرج بعدها رحومة يعدل فى ثيابه
كـان تـعـقـبه بـلـد فى اخلـروج أمـام الـسـاقـيـة تـسـتـر مـا تبـ من ويـغـادر ا
جـسـدهـا وشـعـرهــا وتـأخـذ من  الـتـراب وتـضع عــلى رأسـهـا فى حـالـة من

االنهيار والبكاء الشديدين وتتهدج بهذا العديد) 
وال حصاية تسند اجلرة

ف الرجال يسندوا احلرة
وال حصاية تسند البالص

ف الرجال يقطعولى خالص
(إظالم على منطقة التشخيص وانتقال إلى اخلياالت)      

خيال 6: كفاية حرام عليكوا أنا مش قادرة أكمل عايزة أرجع.
خيال 3: ما خالص خلصت كده هنلّت ونعجن تانى ليه بقى.

خيال 5: ال ماخلصتشى لسه فيه أهم حاجة.
خيال1: وال فيها وال عليها الباقى إحنا كلنا عارفينه.

خيال 5: أل لسه .
خـيال1: لـسه إيه إنت عايـزنا نـخوض فى أعـراض النـاس وال إيه? مااحـنا

قلنا كفاية.
خيال5: أيوه لسه .

خيال6: إسكت ما تفتحشى بقك حرام عليك.
خـيـال5: أل مش حــرام أنـا ســاكت من الــصـبح دلــوقـتى الزم أتــكـلم .. بــلـد

حبلت فى العملة دى
خيال1: يا نهار اسود ومهبب بتقول إيه?!.

> مسرحية «مجرد عابر» للمؤلف أحمد الزغول أحدث نص مسرحى  نشره على موقع نصوص اإللكترونى.
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سرحية كلـها اصطناعية > يـؤكد (كاوزان) على أن العالمـات ا
"كـونـهـا ناجتـة من عـملـيـة إرادية مـبـنيـة عـلى تـصمـيم مـسبق

وهدفها التواصل (اإليصال) اآلنى".

سرحي جريدة كل ا

29 من  سبتمبر 2008 العدد 64

الــفـيـلـم  وهـو مـا لم يــحـدث  فــأحـداث الـعــرض تـسـيــر مـوازيـة
ألحـداث الـفيـلم  وتـقـتصـر اإلضـافة عـلى جـعل "مسـعـود" (بطل
ـسعود (بطل الفيلم) وكـذلك بائع العقاقير  سـرحية) حفيدًا  ا
ـعد  فـهو حـفيد باإلضـافة إلى شـخصـية "فـهد" الـتى أضافـها ا
ـاضى  أى أن الــشـخــصـيـات لــلـجــد الـذى اغــتـال مــسـعـود فـى ا
الرئيـسيـة الثالث هى أحـفاد لشـخصـيات الفـيلم الـقد  وكأن
ـسـرحـية من هـذه اإلضـافـة الـشكـلـيـة كـفـيـلة بـأن تـبـدأ أحـداث ا

حيث انتهى الفيلم .. 
وتـبدأ األحـداث فى مـنزل مـسعـود الـشغـوف بـقراءة قـصة أرض
ـتــســلـطــة عــلى شـخــصــيـته الــنـفــاق  وبــيـنــمـا تــســيـطــر زوجــته ا
الضـعيفة  جند جـارته "إيناس" حتاول عبثـاً غوايته  فهو أج
من خـيـاتنـة امـرأته  ثم تـنـتـقل األحـداث إلى الـبـنك حـيث يـعمل
مـسعـود (بـدًال من األرشـيف فى الفـيـلم) وهـناك يـتـعـرض للـقـهر
من زمالئه ومـن رئــيــسه  ويــلــتــقى مــســعــود بــصــانع الــعــقــاقــيــر
فـيـتـناول حـبـوب الـشجـاعـة الـتى تـدفعه إلـى حتريـر مـحـضر فى
الــقــسم ضــد احلــكــومــة  وهــنــاك يـتــعــرض الســتــجــواب "فــهـد"
ضـابط أمـن الـدولــة  وهى الــشـخــصــيـة الــتى أضــافـهــا الــكـاتب
إلضفاء بعد سياسى على مسرحيته  ويهدد الضابط "مسعود"
ويـقــنــعه بـعــدم جــدوى مـقــاومـة الــسـلــطـة  ويــخــرج مـســعـود من
الـقــسم عــازمـًا عــلى تـغــيــيـر حــيـاته  فــيــتـنــاول حـبــوب الـنــفـاق 
ــجــلس ويــصــعــد الــســلم االجــتــمــاعى إلى أن ُيــنــتــخـب عـضــوًا 
الـشــعب  وفى أول خـطــاب له بـاجملــلس يـنــتـهى مــفـعــول حـبـوب
الـــنـــفــاق  وبـــدًال من خـــطـــاب الـــنــفـــاق الـــذى جــهـــزه نـــفـــاقــًا فى
احلــكــومـة  يــوجه خــطـابــاً صــريـحــاً يــنـتــقــد فـيـه أداء احلـكــومـة
ويـوجه حــديـثه مـبــاشـرة إلى رئــيس اجلـمـهــوريـة  وفـجــأة يـظـلم
ــســرح  ثم يــضــاء فى مــنـزل مــســعــود حـيـث نـرى ضــابط أمن ا
الدولـة "فهد" وهو يتلـقى العزاء فى مسعـود  فقد كان االغتيال

مصير البطل الذى انتقد أداء احلكومة .
ـسـرحـيــة يـتـضح أن ـوجـز ألحــداث ا ومن خالل هـذا الـعــرض ا
االخــتالفــات عن أحـداث الــفـيــلم اقــتـصــرت عـلى إقــحـام اخلط
اخلــــاص بــــضـــابـط أمن الــــدولـــة  فــــضًال عـن اقـــتــــحــــام صـــانع
نـزل والـبنك العـقـاقيـر لـعالم "مـسـعود"  فـهـو يتـداخل مـعه فى ا
وقـسم الـشـرطــة  إال أن الـكـاتب لم يـسـتـغل هـذا االشـتـبـاك فى
تعـقـيد احلـبـكة  فـجاء وجـوده شـكالنيـًا .. أيـضًا جـاءت الـنهـاية
اجلـديــدة مـفــتــعـلــة وتـعــسـفــيــة إلى حـد كــبـيــر  فـقــد جــعـلت من
مـسـعـود بـطًال إيـجـابـيـا تـؤرقه قـضـايـا مـجـتـمـعه .. فـنـجد صـانع
الـعـقـاقـيـر يـخـاطـبه قـائـالً : "تـبـقى مـسـعـود بـتـاع زمـان .. تـصرخ
ـسعود وتتـكلم عن وجع الـناس" واحلقـيقة أنـنا لم نشـاهد هذا ا
واطن (بـتاع زمان) فـما أكد عـليه الـكاتب واخملـرج هو مسـعود ا
نـكـفئ على ذاته الـغـارق فى مشـكالته اجلـزئيـة  أما الـبسـيط ا
صورة البطل الذى يـدفع حياته من أجل ما آمن به من قضايا 
ـسرحية فهى صـورة قفزت فـجأة وبطريـقة تعـسفية إلى نـهاية ا

فى حتول مفاجئ أراده الكاتب واخملرج. 
وقـد تـأرجح اإلخـراج بـ الــواقـعـيـة والـفـنـتـازيـا  عـلى أن الـصـورة
سـرحـية لم تـرتق ألى مـنـهمـا  فالـديـكور فـقـير إلى حـد الـقبح  ا
ــتـــعــارف عــلــيه  وال يــبــقى من ــعــنى ا ولـم تــكن هــنــاك إضــاءة بــا
رئية مـا يسحق االلتفات إال هذه الصورة التى تتصدر العناصر ا
نزل مـسعـود حيث تتـصدر صورة ـسرح فى الديـكور اخلـاص  ا
ـسـرح  وقـد ظـلت هـذه الـصـورة ـهـنـدس" وسـط ا الـفـنـان "فـؤاد ا
ـتـفـرجـ دون أن يـجدوا لـهـا أى مـعـنى أو مـدلول  تـخايـل أع ا
ستوى ا لم يؤكـد عليها عـليا وكأن اخملرج قد وضعـها لينفـيها طا

الواقعى أو الداللى .
ويظـل عنـصـر األداء التـمـثيـلى هـو الـعنـصـر البـارز فى الـعرض 
ا يـجرى ـتلـقى  ـمثـلون احلـفاظ عـلى اهتـمام ا فـقد اسـتطـاع ا
ــســـرح عــلى الـــرغم من الـــغــيـــاب الــتـــام لــلـــرؤيــة عـــلى خـــشــبـــة ا
اإلخـراجــيــة  وكــان ألداء "ولــيــد عـبــد الــغــنى" الــدور األكــبـر فى
تـلقى بالعـرض  إذ استطاع الـتعبير عن احلفاظ على اهـتمام ا
حتـوالت شـخـصـيـة "مـسـعـود" فى مـراحـلهـا اخملـتـلـفـة كـمـا تـمـيز
أداء الـقــائـمـون عـلى أدوار : "الـزوجـة"  "مــديـر الـبـنك"  "صـانع
ــمــثــلـ الــعــقـاقــيــر" "ضــابط أمن الــدولــة" . واحلق أن جــمـيع ا
كانـوا على قدر عـاِلٍِ من احلرفـية  وإن كـان النص واإلخراج لم
ـكنـهم من إبراز أقـصى قـدراتهم الـتى تكـشـفت بعض جـوانبـها

على فترات متفرقة .
الـيـوم الـثـامن :  عن مـســرحـيــة "ووزا ألـبــرت" تــألـيف جــمـاعى
لـفرقـة "مـسـرح الـسـاعـة" بـجوهـانـسـبـرج  قـدم قـسم الـدراسات
سـرحى "لوزة ميرفت" سرحيـة بجامعـة األسكندريـة العرض ا ا
كـتـابـة وإخـراج "مـحـمـد مـرسى" . وتـدور أحـداث النـص األصلى
فى جـنوب أفـريقـيـا فى وقت كـان يسـود فـيه التـمـييـز الـعنـصرى
ضد السـود  فاألسود ال يـستطـيع أن يعمل دون تـصريح عمل 
ـدة ال يـلبث أن تـنـتهى صالحـيـته قبل أن وهـو تصـريح مـحدود ا
يـجد األسـود عمالً . وتـبدأ األحـداث فى السـجن حيث يـتعرض
سجـينـان من السـود ألبشع أنـواع االنتـهاك مـتمـثلـة فى التـفتيش
عـامـلة دون ذنب جـنوه الذاتى  فـضالً عن سـوء الطـعام وسـوء ا
 ومـا إن يـخــرجـا حـتى يــواجـهـا الــبـطـالـة رغـم حـصـولـهــمـا عـلى
تصريح عـمل  ثم تأتى األنباء بـزيارة "موريـنا اخمللص" للـمدينة
 فـتنتعش آمال الـبسطاء الذين يـجدون فيه خالصاً لهم من كل

متاعبهم .
هذا عن النص األصلى الذى حـافظ "محمد مرسى" على بنيته
ومـعــظم أحـداثـة الــرئـيـســيـة  ولـكــنه سـعى إلى تــقـريـبـهــا لـلـواقع
ـصـرى الئـمــة لـلــواقع ا ـفــردات غـيــر ا احملـلى  فــتـخــلص من ا
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تشرد أن ينفض عن نفسه العزلة وعفوية شديدين  ويحـاول ا
فـيــدخل فى حـوار من طـرف واحـد مع الــسـيـد الـذى يـبـدو وقـد
ـشـهـدية ضـاق به ذرعـاً .. وتـتضـافـر الـلـغة احلـواريـة مع الـلـغة ا
عـاناة النـاجتة عن الـتفاوت الـطبقى  فى التعـبيـر عن العزلـة وا
ـثال يـتـحدث كل مـنهـمـا من مكـان سكـنه  وبـينـما فعـلى سـبيل ا
ـتـشـرد فى يـحـيـا الــسـيـد فى مـكــان يـطل عـلى الــبـحـر  يـحـيــا ا
منـزل تخـترقه الـشقـوق وينـتهك فـيه جيـرانه خصـوصيـته  وقد
أخفق اخملـرج حيـنمـا حاول إضافـة لغـة مشـهدية تـنقل لـلمـتلقى
اذج من صورة احلـياة االجتـماعيـة للمـتشرد  فـجسد بـصرياً 
جـيرانه التى يحكى عـنها  وجاء ذلك فى صورة تـرجمة حرفية

شهد إلى حد كبير.  للكلمة أضعفت من ا
ـــشــهـــديــة جــاءت بـــالــغـــة الــداللــة عــلـى أن مــعــظـم اإلضــافــات ا
ـمثـل  ومـنـها لـوحات والتـكـثيف  مـنهـا لـوحات فـردية ألحـد ا
ـمــثالن  ومن الـنـوع األول تـمـيـزت تـلك الـلـوحـة اشـتـرك فـيـهـا ا
الـتى نـرى فيـهـا الـسـيـد وهو يـحـاول أن يـفـتح فـمه دون جدوى 
ـتــشـرد عن أصــدقـائه  ولــكـنه ـشــهـد بــعـد أن يـســأله ا ويــأتى ا
يبـدو عاجـزاً عن احلـديث مع األصـدقاء أو غـيرهم  ثـم ينـطلق
الــسـيـد فى رقـصــة عـنـيــفـة تـعـبــر عن عـزلـته وعــدم قـدرته عـلى
الــتــواصل مع اآلخــريـن  وكــنــمــوذج لــلــوحــات الـــتــعــبــيــريــة الــتى
ـمـثـالن تـلك الـلـوحـة بــالـغـة الـداللـة حــيـنـمـا تـتم اشـتـرك فــيـهـا ا
ــتـــشـــرد - من خالل شـــخـــصـــيــتـى الــظل – الـــســيـــطـــرة عـــلى ا
وحتـــويــله إلـى كــائن حـــيــوانى ُيـــربط بــاألحـــبــال  ثم يـــبــدأ أحــد
الـظـلـ فى تـقـطـيع حلـمـه والـقذف بـقـطـع الـلحـم الـتى يـتـلـقـاها
السـيد فى نـهم حيـوانى .. لقـد حمـلت رؤية "عـبد اجلـواد" بعدًا
جــديــداً لــلــنص الــشـهــيــر حــيــنـمــا لم تــقــصــر ضــحـايــا الــتــفـاوت
ــتــشــرد وحــده  بل أضــافت إلــيــهــا الــطــبــقى عــلـى شــخــصــيــة ا
شخـصية السيد أيضـاً  فالطبقة البـرجوازية هى أيضاً ضحية
النــغالقــهــا عــلى ذاتــهــا وعــدم قـدرتــهــا عــلى الــتــواصل  بل هى
ضـحيـة لـنهـمهـا وشرهـها االسـتـهالكى  وهو مـا يتـجلى بـوضوح
البس فى تــلك الـلــوحـة الــتى يـتــصـارع فـيــهـا الــسـيــد مع قـطع ا
ـعطـر اجلو  الـتى تـنهـال علـيه من اخلـارج ويحـاول مـقاومـتهـا 
وهى محـاولة فـاشلـة بالطـبع  فاخلـواء الروحـى الذى يعـانيه ال
زيـد من الشره االستهالكى . وإذا كـنا نختلف ـكن مقاومته 
مع تـلك الـرؤيـة التـى جتعـل من طبـقـة الـسـادة اجلـدد ضـحـايا 
لك إال اإلعجـاب بجدة الرؤية والـقدرة على حتويل إال أنـنا ال 
الـفـكر إلى تـقـنيـة تـتجـسـد فى صور مـسـرحيـة شـديدة احلـيـوية
ـرونــة والـتـكــثـيف والـقــدرة عـلى إثـارة الــدهـشـة  وال شك أن وا
رونة والـقدرة البـدنية الـهائلـة التى يتـمتع بهـا "محمد الليـاقة وا
فؤاد" ساعدت اخملرج على منح شـخصية السيد مساحة كبيرة
ـساحـة الـكالمـية  لـلـتعـبـيـر احلركى عـوضـته كـثيـرًا عن ضـيق ا
كــمــا جنح "عــبــد اجلـواد" فـى اجلــمع بــ اإلخــراج والــتـمــثــيل 
ـتـشـرد عـلى حـيـث وضع تـصـوراً داخـلـيـاً وخـارجـيـاً لـشـخـصـيـة ا

قدر كبير من اإلقناع واجلدة .
اليوم السابع : فى محاولة طموحـة لتقد معارضة مسرحية
للـفـيـلم  الـسيـنـمـائى الـشهـيـر "أرض الـنـفاق" قـدمت فـرقـة "ع
الــشــمس" عـــرضــاً مــســرحـــيــاً بــنــفـس االسم من إنــتـــاج ســاقــيــة
الـصاوى  كـتبـه "هشـام يحى" وأخـرجه "مـحمـد نـشأت" . ومـنذ
ــتـفـرج أن يــرى مـعـاجلـة ــسـرحـيــة  يـتـوقع ا اإلعالن عن اسم ا
جديدة للـفيلم الشهـير الذى ينـدر أن يكون بينـنا من لم يشاهده
 وتـتسع آفاق التوقـعات إلى حدود أرحب بعد الـكلمة التى قدم
بها اخملـرج مسرحيـته مؤكدًا أن الـعرض يبـدأ من حيث انتهى 
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ولكل منها منطقه اخلاص.
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فى شــخــصــيــات احلــيــاة إذ يــكــتــنــفــهـا
الــغـمــوض الــكــثـيــر عــلى الـدوام إال أن
ـــســـرحى من هـــذا ال يـــعـــفى الـــكــــاتب ا
واجــــــــــبـه فـى أن يـالحـظ وبــــــــــتــــــــــعــــــــــمق
وبـوضـوح قــدر اإلمـكــان بـيـنــمـا يــنـبـغى
عليه أن يـتحاشى الوصـول إلى النتائج
ــســرحــيــة والــتـــحــديــدات الــتى جتــعل ا
مـجــرد مـســرحـيــة ال سـيــركـاً حلــقـيــقـة

التجارب اإلنسانية».

ــســرحــيــة: «إن الــهــدف الــذى آمل أن ا
ــســرحــيــة لــيس هــو أحــقــقه من هـــذه ا
ــشـكــلـة الـنــفـســيـة الـتى يــعـانــيـهـا رجل ا
بـالـذات وعـنـدمـا أحـاول أن أضـع يدى
ر بها جماعة على نوع التـجربة التى 
مـن الـــنــــاس تــــلـك الــــتـــصــــرفــــات الــــتى
يــــتــــداخل بــــعــــضــــهــــا فى بــــعض والــــتى
يــأتـــيــهــا بــشــر أحــيــاء فى جــو عــاصف
تـسـبــبه أزمـة مـشـتـركـة والبـد من تـرك
بــعض الــغــمــوض فى رسم شــخــصــيــات
ـــســـرحـــيـــة - حــتـى لـــو كـــان اإلنـــســان ا
يرسم شخصية نفسه - كما هو احلال

فــوق ســـطح صــفــيح ســـاخن فــزوجــهــا
مـــنــــذ الــــطــــفـــولــــة مــــصـــاب بــــالــــشـــذوذ
اجلــنــسى وكــان صــديــقه يــتــردد عــلــيه
فى بيته فـلما مات الصديق اتهم برك
زوجـــــــتـه بــــــأنـــــــهـــــــا كـــــــانـت وراء مـــــــوته
فــخـــاصــمــهـــا وظل يــشــاطـــرهــا غــرفــة
نـومـهـا ورفض أن يشـاطـرهـا الـسـرير.
ـسـكـينـة ظـلت على حـبـها لكن الـقـطة ا
لـزوجـهـا وكـانت تـغـار من زوجـة شـقيق
زوجـــــهـــــا ألنـــــهـــــا أجنـــــبـت له األبـــــنـــــاء
ولـتــوقـعــهـا أن تــؤول ثـروة األب الــكـبــيـر

ومزارعه إلى االبن األكبر.
وقد بـذلت مارجريـت كل ما أوتيت من
بـــراعــة أنـــثـــويــة لـــيــنـــصــلح حـــال الــزوج
الـــشــاذ ويـــعــاشـــرهــا مـــعــاشــرة األزواج
حــتـى يــتــاح لــهــا إجنــاب الــولــد فــيــحق
لـهـما أن يـرثـا األب الـكبـيـر. لـكن الزوج
يـــزداد جـــفــــوة لـــزوجـــته وحــــنـــيـــنـــا إلى
صديقه الراحل وتفشل محاوالت األم

. الكبيرة إلصالح ما ب الزوج
ـرض بـاألب الــكـبـيـر وعـنــدمـا يـشـتــد ا
تـــــتــــصـــــور مــــارجـــــريـت أنه عـــــلى وشك
الـوفــاة فــتـعــلن - كــذبـا - أنــهــا حـامل
وحتـاول أن تـسـتمـيل زوجـهـا لـكـنه كان

قد أصبح شاذاً خالصاً فال فائدة!
باإلضافـة إلى ذلك فإن العالقات ب
ـسـرحـيـة تــتـسم بـالـكـذب شـخـصــيـات ا
والــنـفــاق فـقــد عـاش األب الــكـبــيـر مع
زوجـتـه دون أن يـحــبـهــا بل إنه يـضــمـر
لهـا كرهـاً عمـيقـاً وإن لم يعـلنه واالبن
األكبر يبادل أباه كرهاً مضمراً واالبن
األصـــغــر يــرفض االعــتــراف بــحــقــيــقــة
الـعالقـة الـتى كـانت بـيـنه وبـ صـديقه
الـــراحل واألطـــبــاء يـــصـــارحـــون أفــراد
األســـرة بـــخـــطــورة حـــالـــة أبـــيـــهم لـــكن
احملـــيــــطـــ به يـــرفـــضـــون مـــصـــارحـــته

باحلقيقة.
ضياع الثقافة األصلية

سرحية أن تقول? هل هى ماذا تريـد ا
ـفــكـكـة? هل تـديـن الـروابط الـعــائـلــيـة ا
ــال تـــنـــتـــقـــد ظـــاهــرة الـــتـــكـــالب عـــلـى ا
وتـكويـن الثـروات? هل تـتـنـاول سـلـبـيات

الطبيعة اإلنسانية كالنفاق واألنانية?
ــــســــرحــــيــــة - فى أيــــا كــــان األمــــر فــــا
مـجـملـها - تـنتـسب إلى مسـرح وليـامز
الــــذى يــــركــــز عــــلى ضــــيــــاع الــــثــــقــــافــــة
األصـــلـــيــة الـــتى كـــانـت ســمـــة اجلـــنــوب
ـادية األمريـكى وتـدين تفـشى الـقيم ا
وســــيـــطــــرتـــهــــا عــــلى عالقــــات األفـــراد

واجلماعات.
واحلق أن إنــتـاج مـسـرحـيــة ولـيـامـز فى
الـسـيـنـمـا األمـريـكـيـة نـفـسـهـا قـد خرج
بـــــعــــمـل درامى يـــــخـــــتـــــلف كـــــثـــــيـــــراً عن
سـرحيـة. لقـد ركز الـفيلم عـلى بعض ا
اجلوانب وأهـمل جوانب أخرى لذلك
فـإن من شاهـد الفـيلم دون أن تـتاح له
سرحـية البـد أن يخرج بـفكرة قـراءة ا
غير صحـيحة عن الدرامـية فى مسرح

وليامز.
يـقـول ولـيامـز فى تـوجـيـهـاته خملرجى

ى  ى كاتب عا كاتب عا
بـعــد «احلـيـوانـات الــزجـاجـيــة» بـعـامـ

ظــــهـــرت مــــســـرحــــيــــة «عـــربــــة اســـمــــهـــا
الـــــرغـــــبــــة» (1947) لـــــتـــــؤكـــــد أن جنــــاح
ولــيـامــز لم يـكن عــفـويــاً وال مـصــادفـة
ـــــثل أمالً ــــا هـــــو كـــــاتـب جـــــديـــــد  وإ

حقيقياً للمسرح األمريكى.
ــســرحــيــة تــتــنـاول أبــعــاداً أخــرى من وا
احلــيـاة األمــريـكـيــة فى أعـوام الــكـسـاد
وهـى حتـــفل بـــالـــرمـــوز وبـــالـــشـــاعـــريـــة
الــقـــاتــمــة وعـــوامل اإلغــراء اجلـــنــسى
ـا يـتـمـيـز به مـسـرح تـنـيـسى وغــيـرهـا 

وليامز.
ــــســــرحــــيــــات الــــتى أكــــدت ثم تــــوالـت ا
ــقـدمــة بـ كــتـاب وقــوف ولـيــامـز فى ا
ــــتـــحـــدة وفى ـــســـرح فـى الـــواليـــات ا ا

العالم.
يـقـول: لــقـد كـان احلـيـاء الـشـديـد - فى
وقت مــا - حـائـالً بـيــنى وبـ االتــصـال
ـــا كـــان ذلك ـــبـــاشــــر بـــاآلخـــريـن ور ا
ســـــــبـــــــبــــــاً فـى أنـى بـــــــدأت أكــــــتـب لـــــــهم
ـسـرحـيـات والــقـصص إال أنـنى حـتى ا
اآلن وبــعـد أن انــفــلـتـت عـقــدة لــسـانى
وذهـبت عنى حـمـرة اخلجل وتـخـلصت
من الــصـمت واحلــيـاء بـعــد أن اجـتـزت
مـرحـلـة الــشـبـاب الــعـصـيـبــة الـتى كـانت
الــســبب ذلك الزلت أجــد أن الــتــفــاهم
مع جـماهـيـر الـغـربـاء الـذين ألـتقـى بهم
ــــوســــيـــقــــيــــة الــــهــــادئـــة فـى احلــــفالت ا
ـــقـــاعـــد بـــأضــــوائـــهـــا اخلـــافـــتــــة وفى ا
ــــســـــرح أيــــســـــر من اجلــــانـــــبــــيـــــة فـى ا
الـتـفـاهم مع إخـوانى اجلـالـسـ أمـامى
على مـائدة واحدة فألن األول غرباء

عنى فإنهم أكثر قرباً وتفهماً.
وتـعد «قـطة فـوق سطح صـفيح ساخن»
(1954) من أهـم مــســـرحــيـــات تــنـــيــسى

وليامز إن لم تكن أهمها جميعاً.
وقـــد أحـــدثـت عـــروضـــهــــا ردود أفـــعـــال
ــتــحـدة إيــجــابــيــة لـيـس فى الــواليــات ا
ــا فى الـعــواصم األوربـيـة وحـدهـا وإ

عندما عبرت عروضها احمليط.
ــــــســــــرحــــــيـــــة أو إذا لـم تـــــكـن قــــــرأت ا
شـــاهــدتــهـــا فــلــعـــلك شــاهــدت الـــفــيــلم
العربى الذى قـام ببطولته نور الشريف
وبـــوسى وفـــريـــد شـــوقـى والـــذى عــرب
مــســرحــيـــة ولــيــامــز مع الــتــأكــيــد عــلى
ــــســـرحى الــــفـــارق بــــ تـــفــــوق الـــنص ا

وسذاجة احملاكاة السينمائية!.
األب الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــر أو اجلـــــــد مـــــــريض
بالـسـرطان وكل من حـوله يـخفـون عنه
طــبـيــعـة مـرضه حــتى األم الـكــبـيـرة أو
اجلـدة ســكـتـت عن مـصــارحـة زوجــهـا
ولــلـزوجـ ولـدان شـقـيــقـان هـمـا جـوبـر
وبــرك األكـبــر جـوبـر لـه خـمـســة أبـنـاء
وتـشـاركه زوجـته أحالمه فى االسـتيالء
عـــلـى ثـــروة أبــــيـه ومـــزارعـه الـــواســــعـــة
والــتى تــزيــد مـــســاحــتــهــا عــلى 28 ألف
فدان خـاصة وأن «بـرك» األخ األصغر

لم ينجب أبناء من زوجته مارجريت.
إن مــارجـــريت هى الــقـــطــة الـــتى حتــيــا

 على
الكاتب
سرحى ا
 أن

 يتحاشى
الوصول
للنتائج

والتحديدات

تنيسى وليامز.. 
هل قتله اإلدمان?      ( 2)

سرحية  ا
ليست
سيركاً
لكنها
ترجمة
للحقيقة
اإلنسانية

> الهيئة العامة لقصور الثقافة أصدرت موخراً كتاب «رسائل أوديسيوس» مختارات شعرية للسورى نورى اجلراح.
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 äÉbO 3 

رتـبـطة بـالزمن > الـضـوء وجود (جـوهـر) امتـداد (شـكل) وله قابـلـية احلـركـة ا
ـكان) يـعنى انـتقال زاوجـة ب آنيـته وآنيـة اآلخر (ا اآلنـى (ميكـانيـكيـة) وإن ا

عنى من أحدهما إلى اآلخر. ا

سرحي جريدة كل ا

29 من  سبتمبر 2008 العدد 64

 أكثر من
نصف
العروض
قدمة ا
جلأت إلى
سرح تقنية ا
سرح داخل ا

تخصص    ( 2-2) سرح ا هرجان األول  ا

 تدخل
اخملرجون 

فى النصوص
بإعادة

 الكتابة 
وأحياناً ألَّفوا
نصوصاً موازية

 شباب
األسكندرية
جلأوا 
إلى نقل
نصوص
ية  عا
إلى البيئة
احمللية

شهد الثانى الشخصية وطبيعة ما تعبر عنه من دالالت . أما ا
خارج اإلطارالـواقعى  فلم يـكن مقحـمًا هو اآلخـر حيث حرص
ـشهـد على مـسـتوى اإلضـاءة وعـلى مسـتوى اخملـرج على عـزل ا
ـسرحية  حـيث ارتدت الشخـصيات رداءً أبيض فوق البس ا ا
الئـكية التى يأملون مالبـسها  فتحولوا إلى مـا يشبه الصورة ا
شهد أنقذه من اإلرباك والتشويش فى الوصول إليها  وعزل ا
ـتـفــرج بـاعـتـبــاره تـعـلـيــقـاً خـارجـيــاً يـؤكـد عـلى  فــقـد اسـتـقــبـله ا

األحداث وال يقتحمها .
ـبـدع" أقـيـمت الـنـدوة الـثـالـثـة الـيـوم الـسادس : حتت عـنـوان "ا
التى اسـتضافت اخملـرج الكـبيـر "أحمـد عبـد احلليـم"  وتناولت
الندوة مفهوم اإلبداع وقـضاياه وأنواعه  وبعد انتهاء الندوة كان
ـسـرحى "قصـة من حـديـقة احلـيـوان" الذى الـلـقـاء مع العـرض ا
ــسـرحــيـة قـدمــته جــامـعــة األســكـنــدريــة  والـنص مــأخــوذ عن ا
الــشـــهــيــرة إلدوارد ألــبى  أعــاد كــتــابـــته وأخــرجه "أحــمــد عــبــد
ـهـرجـان اخلـتامى اجلـواد"  وقـد سـبق أن شارك الـعـرض فى ا
سـرح وحـصل على الـعـديد من اجلـوائز الـسابع عـشـر لنـوادى ا
.. وقد عالج اخملـرج النص ليـقربه من البيـئة احمللـية  فصاغه
فردات احمللية عـلى مستوى احلوار وعلى بالـعامية واستخـدم ا
ـســرحــيــة مـركــزًا عــلى إبــراز الـتــنــاقــضـات مــسـتــوى الــصــورة ا
ثل تشرد  الطـبقية ب شخصيـت تمثل كل منهما طـبقة  فا
ثل الطـبقـة البرجـوازية . وإذا كان هـمش  والـسيـد  طبقـة ا
الــنص يــبـدأ بــلــقـاء الــشــخـصــيــتـ فـى حـديــقــة احلـيــوان  فـإن
الـعـرض يـبدأ قـبـل ذلك  فـفى لـوحـة تـعـبـيـرية راقـصـة نـرى كًال
مـنـهــمـا يــرتـدى مالبـسـه لـيـتــهـيـأ لــلـذهـاب لــلـحــديـقـة  ويــسـتـغل
اخملـرج هــذه الــلــوحـة لــلــتــعـبــيــر عن عــمق الــتـنــاقض الــطــبـقى 
ـتـشرد فـبـينـمـا يـرتدى الـسـيـد مالبسـه فى أناقـة ويـسـر  نرى ا
وهــو يــرتق مالبــسـه اســتــعــداداً لــلــخـــروج  وعــنــدمــا يــتــوجــهــان
لـلحـديـقة  يـضع السـيد كـرسيه ويـجـلس علـيه فى وقار  بـينـما
ـتـشــرد عـلــبـة من الــصـفــيح ويـجــلس عــلـيـهــا فى بــدائـيـة يـضـع ا

الـيوم اخلامس : من يـشـاهـد عرض "احلـضـيض" الـذى قدمه
ـسـرحـيـة من تـألـيف" مـكـسـيم جـوركى" ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا ا
وإخـراج "رامى الـطـمـبـارى" يـعـتـقـد أن األخـيـر قـد احـتـذى حـذو
سـرحـية  ستـانـسالفـسكى عـنـدمـا كان يـسـتـعد لـتـقـد نفـس ا
نبوذون ـمثل إلـى احلى الذى يتردد عـليه األفاقـون وا فأخذ ا
ـارسـوا جتــربـة الــعـيش فى ـوســكـو حـتـى  وعــمـال الــتـراحـيـل 
الـبـيئـة احلـقيـقـيـة لألحداث  ومـا يـذكرنـا بـهـذه التـجـربة  ذلك
احلـرص الشـديد من اخملـرج على أن يـنقـل للـمتـفرج واقـعًا حـيًا
ــهــمــشـــ من الــعــمـــال واحلــرفــيــ ومــدى وصـــادقــًا لــطــبـــقــة ا
ـنهج ـستـغـلـة مـسـتعـيـنـاً  الك ا مـعـانـاتـهم فى مـواجهـة طـبـقـة ا
الـواقـعيـة الـنـفسـيـة "لـستـانـسالفـسكى"  فـقـد سـعى اخملرج إلى
طــرح الــواقـع االجــتــمــاعـى اخلــارجى والــنـــفــسى الـــداخــلى لــكل
ــتـعــددة الـتى قــدمـهــا "جـوركى"  شــخـصــيـة من الــشـخــصـيـات ا
فعـلى مـستـوى الصـورة اخلـارجيـة  استـطـاع الديـكور أن يـنـقلـنا
ـوحـية  إلى واقع الـبيـئـة وزمـانـهـا بكل الـتـفـصـيالت اإليـهامـيـة ا
نهج  عـلى أن عناصر ـالبس أيضًا بنـفس ا كما جـاء تصميم ا
الـرؤيـة الــبـصــريـة لم يـقــتـصــر دورهـا عــلى الـتـرجــمـة الــصـادقـة
ا امـتدت إلـى التـعبـيـر عن الواقـع النـفسى ـكـان  وإ لـلـزمان وا
ـسـرحـية فى الـداخـلى لـلـشـخـصيـات  وقـد سـاهـمت اإلضـاءة ا
ذلك إلـى حد كـبـير  حـيث اعـتمـد اخملـرج على الـتـركيـز الـبؤرى
ـشهد  ولم ركـزية فى ا وحى بـاحلالـة النـفسـية للـشخـصيـة ا ا
يـلـجـأ مـطـلقـًا إلى اإلضـاءة الـغـامـرة فى أيـة حلـظـة من حلـظات

العرض .
ـمـثـلون دون وعـلى مـسـتـوى الواقع الـنـفـسى الـداخـلى اسـتطـاع ا
ـنـهج الـواقـعـية الـنـفـسـيـة إلى حـد بـعـيد  اسـتـثـناء أن يـلـتـزمـوا 
وزادوا على ذلك بـتحقـيق نوع من الـهارمونـية فى األداء  فرغم
ـشـاهد ـميـز لـكل شخـصـية  إال أن ا الـلـون الداخـلى اخلـاص ا
يـلـحظ أن ثمـة تـشابـهـاً فى الـسلـوك يـجمـع بيـنـهم  نظـراً لـطول
إقـامــتـهم مـعـًا فى ذلك احلى الـفـقـيـر  ومـثـلـمـا يـكـون لـكل أبـنـاء
حـى مــعـ طــريــقــة فـى احلــديث والــســلــوك وتــعــبــيــرات الــيـد 
وجدنـا هذا التـشابـه الذى يعـبر عن قـدر كبـير من الـوعى وقدر
ـمـثلـون لـيس فقط ـتـواصل  حـيث يعـمل ا أكـبـر من الـتدريب ا
على إتقان أدوارهم وسبر أغوارها  ولكن على إيجاد حالة من
االتــصــال الــوجــدانى بــيــنــهم لــلــتــوصل إلى درجــة من الــتــعــايش
الداخلى تـنعـكس على أسـلوب التـصويـر اخلارجى للـشخـصيات
 واحلق أن الــعــرض يـــعــبــر عن درجــة عــالـــيــة من االحــتــرافــيــة
ــفــرداتـه  ولم يــخــرج ــنـــهج والــوعـى  ــعــتـــمــدة عـــلى وحــدة ا ا
الــعـرض عن إطـار الـواقـعــيـة إال فى مـشـهـدين : أولــهـمـا مـشـهـد
دينة الفاضلة  الـذى يأتى فى صورة أمثولة يسردها العجوز ا
 ذلك الــذى هــبط عــلى احلى الــبــائس مــحــاوًال تــغــيــيــر أحـوال
شـهد غيـر الواقعى الـثانى هـو مشهـد احللم  حيث سـكانه  وا
تعـبر الشخصيات فى رقـصة تعبيرية عن رغـبتها فى االنعتاق .
شـهدين  إال أنهما نهج فى هذين ا وعـلى الرغم من مخالفـة ا
ثابـة التعليق ارتبطا عـضويًا بالـرؤية اإلخراجية  فـاألول جاء 
ـــمـــثـل انـــتـــحى جـــانـــبـــًا خـــارج مـن اخلـــارج عـــلى األحـــداث  فـــا
الــبــروســيــنـيــوم وأخــذ يــقـص أمـثــولــتـه فى مــيــكــروفــون خـاص 
وشــخـصـيـة الـعـجـوز هـى فى األصل تـأتى من خـارج احلى  وال
تعانى مـعانـاة أهله  فـهى شخـصية رمـزية إلى حـد كبـير حتمل
ــا حتــمل مـن األبـعــاد الــواقــعــيــة  وتـبــلغ أبــعــادًا داللــيــة أكــثـر 
رمــزيــتـهــا الــذروة فى مــشــهــد احلــلم الــيــوتــوبى  ومن هــنــا فـإن
شهد كان مناسـباً لطبيعة نهج الواقعى فى هـذا ا التـخلى عن ا

عرض لوزة ميرفت  

عرض دون جوان لو كان
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> إن مـبدأ النفى واإلثبات (منطق التعارض) له قدرة على فتح مدركات حسية وتأويلية
ـتـلـقى) الـذى يـظهـر عـنـد أحـدهم إثـبـاتـا (جـوهـرا) وفى الـوقت نـفسه ـشـاهـد (ا لـدى ا

يظهر عند متلق آخر نفيا (عارضا) وقد يحدث العكس. 22
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سرحيون فى بريطانيا مثلون  ا  ا

 : áªLôJ  
º«gGôHEG ΩÓ°ùdG óÑY

أهم أدوارهــا دور هــيــدويـج فى مــســرحــيــة
إبـسن "الــبـطــة الــبـريــة" ودور سـالى بــاولـز
فى مـــســـرحـــيــــة "أنـــا آلـــة تـــصـــويـــر" والـــتى
حتــــولـت إلى فـــــيــــلـم ســــيـــــنــــمـــــائى يـــــســــمى
ــلــهـى" ودور كــيت فى مـــســرحــيـــة بــنــتــر "ا

ة". "أوقات قد

ــمـثل مــايـكل ولــدت فى عـام 1936  .ابــنـة ا
ردجـــريف قــــامت بــــالـــتــــمــــثـــيل فـى كل من
ستراتفورد  ولنـدن قبل انتقالها للعمل فى

ية. السينما العا

ولـــــــد فـى عـــــــام 1936 . ذهب إلـى آر. إيه.
ـــــلـــــكـــــيــــــة لـــــلـــــفن ـــــيـــــة ا دى. إيه (األكــــــاد
سرحى) ثم أصبح مـعروفاً بشكل سريع ا
ــدرســة اجلــديـدة لــلــمـمــثــلـ كــواحـد من ا
الـذين يــنـتـمــون لـلــطـبـقــة الـعـامــلـة وأصـبح
مــشـهــوراً فى عـام  1960بــعـد أن قــام بـدور
بيـلى  الير. كـان عمـله مـتنـوعاً ومـتمـيزاً و
ـسـرح الـقـومى ومـسرح آر . شمـل عمـله ا
إس . سى ومــــســـرح الـــرويــــال كـــورت. من
ـــمـــثـــلـــ ـــؤســـســـ لـــفــــرقـــة ا األعــــضـــاء ا

تحدين . البريطاني ا

ولـــد فى عـــام 1903 ذاع صــــيـــته فـى نـــفس
الـــفــــتـــرة الـــتـى ذاع فـــيــــهـــا صـــيـت لـــورانس
أولـيفيـيه وجون جيلـجود. وفى ذلك الوقت
اعتـبـر أداؤه لدور فـالسـتـاف فى مـسرحـية
"هــــــنـــــــرى الـــــــرابـع" اجلـــــــزء األول واجلــــــزء
تـازاً . لم يتوقف عن العمل الثانى أداء 
حــــــتـى مــــــوته فـى عـــــام   1983 كــــــان أحـــــد
ـمـثـلـ الـبـريـطـانـيـ األكـثـر شـهـرة وذاع ا
صــيــته بـســبب كــونه غــريب األطــوار ونـال
اإلعــــجـــــاب بــــســــبب مــــوهــــبــــتـه الــــفــــذة فى

التمثيل.

ولــدت فى عــام  1934.بــدأت مــهــنــتــهــا فى
التمثيل بقيامها بدور أوفيليا فى مسرحية
"هاملت". عـملت فى مسرح الـ (آر . إس .
سى) لــعـــدة ســـنــوات حـــيث لــعـــبت جـــمــيع
األدوار الـنــسـائـيــة مـثل: فـيــوال بـيـاتـريس
لـيـدى مــكـبث. تـعــرف بـأسـلـوبـهــا الـعـاطـفى
والـدافئ فى الــتــمـثــيل . تـعــتـبــر واحـدة من

مثالت فى عصرنا احلالى. أعظم ا

ولدت فى عام 1936 بدأت التـمثيل عندما
كـانت تـعـمل فى شـمـال إجنـلـتـرا. بعـد ذلك
انـــضــمت إلـى مــســرح الـــقــســـوة الــذى كــان
يـــديــره بـــيـــتـــر بـــروك اخملـــرج الـــبــريـــطـــانى
الــكـــبـــيــر وعـــرفت بـــأدائــهـــا دور شـــارلــوت
كـــورداى فـى مـــســــرحــــيــــة "مــــارا / صـــاد".
اط مثل دور واسـتمـرت فى أدائهـا كل األ
كــــلـــيــــوبـــاتــــرا فى مــــســــرحـــيــــة "أنــــطـــونــــيـــو
ـــثـــلــة قـــديــرة أدت وكــلـــيـــوبــاتـــرا". إنـــهــا 
أدوارهـــا بـــإتـــقـــان. كـــانت مـــهـــتـــمـــة بـــشـــكل
خــاص بـالــبــحث عن مــســرحـيــات جــديـدة

كتبتها كاتبات مسرحيات.

الــقــصص الــفــكــاهــيــة الــتى نــســجــتــهــا عن
ـشهورين الذين عـملت معهم فى ـمثل ا ا

اضى. ا

ولــدت فى عــام 1929 . اعــتـــادت أن تــقــوم
بـــأدوار كـــثـــيـــرة فى مــــســـرحـــيـــات لـــكـــتـــاب
مـــحـــدثــــ مـــثل ويــــســـكـــر  ويـــونــــيـــســـكـــو.

تزوجت من سير لورانس أوليفييه.

ولدت فى عام 1930 . انضـمت إلى مسرح
األولــــــــدفــــــــيـك فـى عـــــــام   1950 وبـــــــرعت
ـــســـرحـــيـــات بــــقـــيـــامـــهــــا بـــالـــتـــمــــثـــيل فـى ا
ـسرحـيات احلـديـثة ومن الكالسـيـكيـة  وا

بـالــتـمـثــيل أيـضـا فى مــسـرحـيــات بـريـخت
وتــشـيــكـوف وإبــسن وشــو  ثم تـوقف عن
الـتــمـثـيل فى عـام  1977وعـام   1978وعـام
ــــثل 1979ثم حــــصل عــــلى لــــقب أفــــضل 

لذلك العام.

ـثـلـة ـا كـانت د إديث أشـهــر وأحب  ر
ـســرح الـتـجـارى بـالــتـأكـيـد فى الـقـرن فى ا
الـعشـرين قـامت بـأدوار كومـيـديـة رئيـسـية
بـالرغم من أنـها حقـقت جناحاً فى األدوار
الـتراجيديـة أيضاً . اشتـهرت بشكل خاص
بــــــأدوار مــــــثل دور لــــــيـــــدى بــــــراكــــــنـــــيـل فى
مسـرحـية وايـلـد  "أهمـيـة أن تكـون جاداً" 
ودور مــاالبــروب فى مــســرحــيــة شــيــريـدان
تـنـافسـون" وقد ذاع صـيـتهـا لـيس فقط "ا
بـسـبب مـوهـبتـهـا ولـكن أيـضاً بـسـبب كـثرة

ـلكـية فى عام 1962  وفيـها أثبت شكـسبـير ا
ــمـثـلــ الـشـبـان جـدارته لـيــكـون من أفـضل ا
فى عـام   1960  وقــام بــالــتـمــثــيل فى كل من
الـدرامــا الـكالسـيـكـيــة والـدرامـا احلـديـثـة ثم
ه دور بيل ميتالند أصبح مشهورًا بـعد تقد
فـى مـــســـرحـــيــــة جـــون أوزبـــورن "دلــــيل غـــيـــر
مــقــبــول" والــتى أنــتــجت لــلــســيــنــمــا وقــدمت
ـسرحـية مـرة أخرى وقـام وليـامسون بـنفس ا

الدور فى نيويورك عام . 1981

قـام بـالـتـمـثـيل ألول مـرة فـى نـيـويـورك عام
 1967 وذاع صيته بعـد عام بعد أن قدم
مـسـرحـيـة " ريــتـشـارد الـثــانى " ومـسـرحـيـة
"إدوارد الـثـانى ".  انـضم لـفرقـة شـكـسـبـير
ـلـكـية فـى عام   1974 ولم يـقم بـالـتـمـثـيل ا
فى مـسـرحــيـات شـكـسـبـيـر فـقط لـكـنه قـام

ــســرح طــويالً. قــد ال يـدوم الــنــجــاح  فى ا
مـثل أصـبحوا مـشهورين فى فكثـير من ا
ط واحـــــــد مـن األدوار ثم دور واحـــــــد أو 
ـسـرح. على أن اختـفـوا فى طـيـات تـاريخ ا
ــثـلـ ذوى تـأثــيـر كـبــيـر فى عـالم هـنـاك 
ـسرح البـريطانى تلـمع أسماؤهم فى كل ا
همـة التى تنتج فى بريطانيا. إن البرامج ا
كثيراً منـهم أصبحوا مشهورين فى العوالم
ى وفى صـــنــاعــة الــرحـــبــة لــلـــمــســرح الـــعــا
الـسينمـا وفى هذا الفصل سـنتناول بعض
ـمـثلـ الـبـريـطـانـيـ الـبـارزين فى الـقرن ا

العشرين.

ولــد فى عــام   1907 كــان أول ظـــهــور له عــلى
سـرح وهو فى سن اخلامـسة عشرة خـشبة ا
من خالل مسرحية شكسبير"ترويض النمرة"
مـثلـ كانـوا كـلهم صـبيـة وقام هـو بدور ألن ا
ـثًال يــعـمل كــاثـرين ! وكــانت أول وظــيـفــة له 
طـول الـوقت فى مـسـرح بـرمـنـجـهـام الـطلـيـعى
لـكـنه مــالـبث أن انـتـقل إلـى مـسـرح األولـدفـيك
ـشهـور فى لـندن. وبـعـد أن مثل لـلـسيـنـما فى ا
أمــريــكـا عــاد لــيــعــمل فى مــســرح األولـدفــيك
ــسـرح ـثـل كـمــا أنه تــولى إدارة ا كـمــخــرج و
والـعــامـلــ وفى عـام  1963 أصـبـح مــخــرجـا
لـلـمــسـرح الــقـومى وســاعـد فى تــخـطـيط أول
مبـنى لـلمـسرح الـقـومى والذى افـتـتح فى عام
ـــــســــرح ــــســـــارح   1974وقـــــد ســـــمى أحـــــد ا
أوليـفيـيه ليـقدم أعـماله هـناك . كـرمته الـدولة
أيــضـا فــفى عـام  1947 مــنح لـقب ســيـر وفى
عـــام  1970مــنـح لــقب لـــورد. وتــكـــمن عـــظــمــة
تـمـثـيـله فى أنه يـجــسـد شـخـصـيـات يـؤمن بـهـا
الــنـاس شــخــصـيــات نــابــضـة بــاحلــيـاة . أدلى
بـــتـــصـــريـح يـــومـــًا أنـه يـــســـتـــطـــيـع أن يـــجـــســـد
جرد أن يحصل على الفكرة من الشخصيـة 
أنــفـــهــا- وهى اخلــطــوة األولى الــتى يــتــقــمص

فيها الدور.  

 ولد فى عام   1904 وظهر ألول مرة على
مـــــســــرح األولــــدفــــيـك فى عــــام  ? 1921ثم
مـــــــالــــــــبث أن أصـــــــبـح واحـــــــداً مـن أفـــــــضل
ــمـثــلــ الـشــبــان فى ذلك الــوقت. تــكـمن ا
مـهارته اخلاصـة فى صوته القـوى ومهارته
فـى فـــهم الـــدرامــــا الـــكالســــيـــكـــيـــة . وكـــان
اهـتـمـامه اخلـاص مـنـصـبـاً فى الـتـراجـيـديا
الـــكالســـيـــكـــيـــة لــــكـــنه لـــعب أيـــضـــاً أدواراً
كـوميـديـة . عـمل غالـبـاً مع أولـيفـيـيه حتى
إنـه لــــعـب نــــفس األدوار فـــــفى عــــام 1935
عـنــد إنــتـاج مــسـرحــيـة "رومــيــو وجـولــيـيت"
لــعـب كل من جـــيـــلـــجـــود وأولـــيــفـــيـــيه أدوار
رومـيـو ومـيـركـيـوتـيو لـكـن بـأداء مخـتـلف. و

سرحيات التى مثل فيها. قام بإخراج ا

ولـــــد فى عــــام  1922 بــــدأ الـــــتــــمـــــثـــــيل فى
ســـتــراتــفـــورد بــعـــد أن عــمـل فى كــثـــيــر من
مـــســـارح الـــطـــلـــيـــعـــة الــــعـــديـــدة وعـــمل مع
ـشـهـور بـيـتـر بـروك وأوجـدا مـعـاً اخملـرج ا
رؤى جديدة لـتقد كالسـيكيـات شكسـبير
ـلك لــيـر". عـمل فى لــنـدن مع جـون مــثل "ا
يا بلعبه جيلجود ثم ذاع صيـته أخيراً عا
دور تـومـاس مـور فـى مـسـرحـيـة "رجل لـكل
الـعـصـور" والـتى  إنتـاجـهـا لـلمـسـرح كـما

أنها أنتجت للسينما.

ولـــــــد فـى عـــــــام  .1937انـــــــضـم إلـى فـــــــرقـــــــة

سرح التجارى تكتسب شهرتها من احلكايات ثلة فى ا  أشهر 
شهورين مثل ا الفكاهية التى نسجتها حول ا

سرح فى سن  لورد أوليفييه يظهر على خشبة ا
اخلامسة عشرة ليقوم بدوره فى «ترويض النمرة»

السير جون جيلجود

بول شوفيلد

نيكول وليامسون

أيان ماكل

د إديث إيفانز  
جوان بلورايت

فانيسا ردجريف

ألبرت فينى

سير رالف ريتشاردسون

جودى دينتش

جليندا جاكسون

ثـل الظالم ـثل الـعـدل واخلـيـر و > الـنـور جـوهـر والـظالم عـارض إن النـور 
الـشر والقبح وإن تـقابالت الضوء والـظلمة الـنهار والليـل.. إلخ تراكيب يكمل

بعضها بعضا.

سرحي جريدة كل ا
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حاذاة رجل يشبهنى». شى  > الشاعر هشام الصباحى صدر له مؤخراً ديوان جديد بعنوان «ا

يوتوبيا فرحات وقبضة األمن..!

iógR óªëe

ستوى صاحبة وكذلك ا واأللوان الغامقـة ا
ـقـدمـة حـتى كـراسى ـمـتـد فى ا احلـجــرى ا
ـتـفـرجـ بال ضــرورة درامـيـة أو جـمـالـيـة ا
الــلــهم إال اإليـحــاء بـالــتـحــجــر الـكــامن خـلف

شهد الظاهر!.. ا
وجـاءت الـنـهـايـة تــلـخـيـصـيـة لـتـكـرار مـا جـاء
سـلـفــا عـبـر صـوت أحـمـد احلـجـار وفـاطـمـة
مـحـمد عـلى وحلن بـاهـر احلـديدى فى أقل

من دقيقة ونصف.
ـمـثـلـ سـمت الـعـرض ومـعـنـاه وكـانت بـاقــة ا
ـمـثل عــبـد الـرحـيم وكـانـت درة هـذه الـبـاقــة ا
حـسن فى دور فـرحـات لـتـحـمـله عبء الـعـمل
ــتــمــيــز وقــدرته بـــدوره احملــورى وحلــضــوره ا
عــلى اإللــقــاء واألداء والتــصـــاله احلــمــيم فى
تلقيه وقد فوجئت باخملرج سالسة ويسر 
ثال فى دور "محمد" عمرو قابـيل شاعرا و
ثقف "حامل الكتاب" الذى حتاور معه ذلك ا
فــرحــات عن مـــديــنــتـه الــفــاضــلـــة وكــيف أنه
انـــقـــلب إلى الـــنـــقـــيـض عـــنـــدمـــا عـــلم أنه من
ــتــهـمــ فى إشـارة ذات داللــة بــلـيــغـة عــمـا ا
ـفــكــرة وعالقــتــهــا بـاألمن يــحــدث لـلــنــخــبــة ا
والــتى تــقــوم عــلى الــقــمع ولــيس احلــمــايـة!..
واســـتـــطــــاعت مى رضـــا فى دور األرمـــلـــة أن
تـــؤدى أداء كـــومـــيـــديـــا مـــتـــمـــيـــزا فى رشـــاقـــة
وتـمكـن ومثـلـهـا مـقابـلـهـا حـسن عـبـد الله فى
دور اجلـار وكــان ثـنـائـى الـكـمــسـارى "أشـرف
شـــكـــرى" والـــعـــامل "هـــشــــام عـــلى" مـــتـــمـــيـــزا
بـــــحــــــضـــــوره وسالســــــة أدائه وقـــــدرتـه عـــــلى
الــدخـول فـى إهـاب الــشــخـصــيــة رغم قــصـر
الـدور وكذلك كـانت "راندا إبـراهيم" فى دور
الـهـا صــاحـبــة الـكــلب لـولــو وطـارق شـرف
ــبـــاحث صــاحب احلــضــور فى دور مــعــاون ا
ـمــيـز والــقـدرة الــواضـحـة فـى الـتـشــخـيص ا
ولـفت الــنـظـر بـشـدة كل مـن الـبـقـال "مـحـمـود
الـــــزيــــات" فـى رســــمـه الــــدقـــــيق ألبـــــعــــاد دور
الــقـصــيــر والـذى يــذكــر بـعــظــمـاء عـن حـجم
" شـفيق نور الدين وكـذلك "ياسر أبو الـعين
فى دور عبد التـواب و"محمد شاكر" فى دور
عبده و"ولـيد أبـو جميـعة" فى دور العـسكرى
أمـــا درة الـــعـــرض الـــبـــهـــيـــة فـــكـــانت "نـــشـــوى
إســـمـــاعـــيـل" فى دور خـــديـــجـــة بـــحـــضـــورهــا
الـــفـــريــــد وقـــدرتـــهـــا الـــهـــائـــلـــة عــــلى حتـــقـــيق
الـشــخــصـيــة من الــعــدم وتـوصــيــلـهــا احلــمـيم
للمتفرج فى لـيونة وسهولة ويسر فائق.. لقد
مـــرت الـــلــيـــلـــة األولى ال تـــخــلـــو من الـــســـحــر
وســوف نــنـتــظـر أمــارات الــسـحــر اإلدريـســيـة
. على يد عمرو قابيل فى الليلت القادمت

زمن كـــتـــابـــة الــعـــمل" شـــعـــار "الـــشــرطـــة فى
خــــــــــــدمـــــــــــة الـــــــــــشـــــــــــعـب".. إال أن اخملـــــــــــرج
والـسيـنوجـرافى صـبحى عـبد اجلـواد جعال
رسم خـط "فى خــــدمـــة الــــشــــعب" فى بــــنط

صغير ال يقرأ..
مثل ال جتـد أى إنصاف بل جتـد الفسـاد "ا
ـــبــاحـث" وجتــد قـــلــة احلـــيــلــة فى مـــعــاون ا
ـــمــــثـــلـــة فى فـــرحـــات" وانـــعـــدام الـــقـــدرة "ا
واحلــــالــــة األمـــــنــــيــــة ال تــــعــــبــــر عن درع واق
حـقـيـقى بل قـبـضـة قـويـة حلـمـايـة الـنـخـبـة
الــتى تـمـثـلـهــا الـهـا صـاحـبــة الـكـلب الـلـولـو
عنى الكـلى للعمل فـترض أن ا .. وا ـفقود ا
كــمـا قــصـده إدريس  – هــو ذلك الـتــنـاقض
ـديــنـة الــفـاضــلـة وبـ بــ حـلـم فـرحـات بــا
ـدينة الـفاسدة?!.. وهذا واقـعه الفارق فى ا
مـا حــاول قـابــيل وعــبـد اجلــواد حتـقــيـقه أو
تــنــفــيــذه عــبــر مــجــمــوعــة الــبــانــوهــات الــتى
عـــبـــرت عن مـــنـــظـــر الـــقـــسـم بـــالـــرمـــاديــات

الـــكــرام! ويـــطـــلب لـــهـــمـــا الـــصـــول فـــرحــات
اإلسـعــاف ألنـهـمـا مـصـابــان ويـنـزفـان ولـكن
سيارة اإلسعاف تـتأخر وعندما تأتى يكون
ـــصـــابــان قـــد جلـــآ إلى حـــيـــلــة مـــا إلنـــقــاذ ا
نـفـســيـهـمـا ويـخـتــفـيـان?!.. واحلـالـة األخـيـرة
هـى حــالـــة فـــقــدان "كـــلب لـــولـــو" من إحــدى
الـهوا ذات الـنـفوذ والـتى تـأتى فى صحـبة
باحث الـذى يختـلى بهـا فى غرفته معـاون ا
فى انـــتـــظـــار إتـــمـــام الــــتـــحـــرى عن الـــطـــلب
ونـسمع الضحكـات اخلليعة. ثم يـخرج معها
فى إشـارة فـجـة إلى أنه الـكـلب الـذى سوف
يـــبــــيت مع ســــيـــدته وقــــبـــله كــــان قـــد خـــرج
الـــكــمـــســارى وهـــو يــسب الـــلــصـــوص الــذين
يـــســـيـــطـــرون عــــلى كل شـىء وبـــعـــده يـــدخل
البقال الذى كسر زجاج واجهة محله ولكن
فرحات ال يغيثه حتت زعم بيروقراطى بأن
الـنـاحـيــة الـتى كـســرت من الـواجـهــة ال تـتـبع
ــا تــتــبع قـــسم شــبــرا?!.. وأثــنــاء قــســـمه وإ

ذهبت إلى مسرح الـغد ألعايش الليلة األولى
من لـــيــالى "وجـــوه الــســاحـــر يــوسف إدريس»
الــثالث». لـــلــمــخـــرج عــمــرو قـــابــيل.. وقــراءة
يـــــوسف إدريس قـــــراءة درامــــيــــة ومــــســــرحــــة
قـــصـــصه وروايـــاتـه فـــكـــرة جــديـــرة بـــالـــتـــأمل
واالعـــتــــبـــار ولــــكن هـــذا ســــيـــتم حــــدوثه فى
الليلت التـاليت ألننا فى الليلة األولى أمام
ـــســـرح الــصـــرف.. عـــالم جـــمــهـــوريــة عــالم ا

فرحات فماذا فعل "قابيل" فى "إدريس"?!
فى الـبـدايـة لـفـتنـى الظـالم لدقـائق خـلت من
ــعـــنى.. ســـمــعت خـاللــهـــا تــداخـالً صــوتـــيــًا ا
مـسـجـًال ثم أداء تـمـثــيـلــيـًا "إذاعى طــبـعـا" فى
الـظالم يفـصح اإللـقاء عن عـسـكرى بـوليس
.. إلخ ثم ـتــهــمــ فى حــجــز الــلــصــوص أو ا
يـسطع الضوء لنـشاهد ظهـر الصول فرحات
وهو أمـام مكتب خـلف احلاجـز التقـليدى فى
ـنـظر  – عـبر : ا قـسم شـرطـة وعـلى الـيـمـ
ــتالصـقـة الـتــقـلـيـديـة  – غـرفة الـبـانـوهـات ا
بـاحث وفى العمق الـسالسل ولوحة مـعاون ا
ـطـلـوب وفى إعالنـيـة مـلـصق عـلـيهـا صـور 
الــيــســار دكــة جتــلس عــلــيــهــا امــرأة وســتــائــر
ســوداء تــشـى بــأن بــاب اخلــروج خـــلــفــهــا?!..
وإلى الـيـمـ يـجــلس عـسـكـرى فى حـالـة نـوم
تـام وإلى جواره شاب يـنتظـر وقد أمسك فى

يده كتابا..!?
يــزعق فــرحــات مــتــذمــرا وشــاكــيــا من ســوء
األحــــوال وفــــســـــاد الــــنــــظم واألمــــور وعــــبــــر
مـونـولـوج طـويل يـبـثنـا من خـالله شـكواه من
األوضـاع الـفاسـدة وطـموحه أو رؤيـته لـعالم
ــونـــولــوج فــاضـل "يــوتـــوبــيـــا" ويــقـــطع هـــذا ا
تــــــــداخـالت مـن طــــــــالـــــــــبـى احلــــــــاجــــــــات أو
ـتـصـارعـ نـتـيـجـة فـساد ـتـخـاصـمـ أو ا ا
ـظـلـوم ـهم من ا األوضـاع ولـكـنـهم فى عـا
واحلـالة األولى امرأة مطلـقة يسعى طـليقها
ستمر عـليها والتهـرب من نفقتها للـعدوان ا
ـرأة فـى حــالـة ظــلم?!.. فى تــبــيـان لــوضـع ا
والـــثـــانـــيـــة مـــتـــنـــاقـــضه مـــعـــهـــا حـــيث امـــرأة
مــتـصـابــيـة مـحـبــطـة جـنــسـيـا تــود اغـتـصـاب
ذكـــورة مـــراهـق يـــســـكن بـــجـــواره عن طـــريق
الـزعم بـأنه يتـحـرش بـهـا جنـسـيـا عن طريق
الـلـفظ والـنـظــر وحـتى الـفـعل إن اسـتـطـاع..
وهــذا كـله كــذب?!.. واحلــالـة الــثـالــثـة راكب
أتــوبـيـس وكـمــســارى تـضــاربــا بــعـد اخلالف
عـــلى رفض األول كــتـــابــة بــاقى نـــقــوده عــلى
ظـــهــر الـــتــذكـــرة وهــو أمـــر كــان يـــحــدث فى
الـستينـيات فى زمن كتابـة العمل ولعل هذا
األمــر هــو اإلشــارة الــوحــيـدة الــتـى سـقــطت
من اخملـرج لـتـشـيـر إلى زمن احلـدث ولـكن
شاهـدين ليـسوا من معـاصرى مثل معـظم ا
هــذه الــعالمــات فـســوف تــمــر عـلــيــهم مـرور

ونولوج "الفرحاتى" هذه التداخالت يـصل ا
إلى حـــوار مع ذلك الــشـــاب حــامل الـــكــتــاب
والــذى نـعــرف مــنه حب فــرحـات لــلــسـيــنــمـا
ورغـبـتـه فى إنـتـاج فـيـلم ســيـنـمـائى ويـحـكى
للشـاب ولنـا عن فيلـمه الذى به فقـير عامل
شــــريف يـــقـــابل هــــنـــدى غـــنى تــــســـقط مـــنه
زمـردة فيـعطـيهـا له ويرفض أخـذ أى عطـية
مــنه ولــكــنه يـعــطــيه ورق يــانـصــيب ويــكـسب
مــلـيــون جـنــيه ويـشــتــرى بـواخــر تـرفع أعالم
مصر ثم يبنى مـصانع ويشترى مزارع حيث
يـعـمـل ويـزرع الـكل ويــأخـذ كل مــا يـســتـحـقه
مـن نـتــاج عــمــله ويــكــون اجلــمـيـع فى حــالـة
كـفــايـة وســعـادة وتــســود األخالق احلـمــيـدة
فى عـــالـم فـــرحـــات الـــيـــوتـــوبى هـــذا والـــذى
يــقـــطع مـــجــرد اســـتـــمــرار حـــكــيـه حــكـــايــات
ـر عن معـاناة طبـقة كـادحة ال جتد الواقع ا
من يــرعــاهـا حــتى عــنـدمــا تــلـجــأ إلى األمن
الـذى كـان يرفع "وقـتـئـذ فى الـستـيـنـيات فى

فى الليلة األولى من "وجوه الساحر"

مثل اجلادين منحوا العرض معناه  باقة من ا
دوروثى تيوتن

السير لورانس أوليفييه (لورد أوليفييه)

 قراءة يوسف إدريس درامياً 
ومسرحة قصصه بحاجة إلى تأمل
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سرح.. مهرجان فرق نوادى ا
 7عروض أضاءت ليالى الشرقية
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 أغلبية
العروض تدور
حول الصراع
رير  ب ا

صرى واطن ا ا
وحياته

ـــــا لـــــعـــــدم الـــــتـــــدريب اجلـــــيـــــد ـــــمـــــثـل ر ا
. للممثل

وقـــد قـــدمت أيــــضًـــا ثـــقـــافـــة دمـــيـــاط نص
"الــوهـم" تــألــيف مــصــطــفى ســعــد وإخــراج
عــبــده عــرابى بـرؤيــة مــخــتـلــفــة عن عـرض
نــادى مــســـرح الــزقــازيـق فــجــاء الـــعــرضــان
مـختلفـان من خالل األطروحة الفـنية التى

. صاغها كل اخملرج
ـــســرحـــيـــة الــتى هــنـــاك بــعـض الــعـــروض ا
اجــتـهــد مـخــرجـوهــا ولـكن خــيـوطـهــا كـانت
ـمثل وتختلط فيها تهرب من يد اخملرج وا
ــنـاهج واألســالـيب ويـضــيع اإليـقــاع الـعـام ا
لــلــعــرض مــثـــلــمــا حــدث فـى عــرض «لــيــلــة
مــــصــــرع جــــمــــال حــــمــــدان" وهــــو فى رأيى
عـــرض لـم يـــكـــتـــمـل من نـــاحـــيــــة الـــتـــألـــيف
ـــســرحـى أمــا األداء الـــدرامى واإلخـــراج ا
التـمثـيـلى فقـد أبدع مـحـمد صـابر فى دور
جـــمــال حـــمـــدان وحـــســـام مـــحـــيى فى دور
الـــرئــــيـس وكـــذلـك مــــســـرحــــيــــة «أطــــيـــاف
حــكـايــة" والــتى قـدمــهـا قــصــر ثـقــافـة كــفـر
سـعــد من تــألــيف يــاسـ الــضــوى وإخـراج
حــسن الــنــجــار الــذى لم يــســتــطع تــوصــيل
فــكـرة الــنص لـعــدم قـدرتـه عـلى اســتـيــعـاب
مـثل هــذه الـنـصــوص الـتــراثـيــة والـتى البـد
لـلمـخرج الذى يـتعـرض لهـا أن يكـون واعيًا
بـــالــــتـــراث ولـــذلك كــــان اإليـــقـــاع بــــطـــيـــئًـــا
ـغالطـات الفـنيـة كثـيرة وتـداخل أساليب وا
ــــــنــــــاهج األداء الــــــتــــــمــــــثــــــيــــــلـى وأيــــــضًــــــا ا
اإلخراجـيـة والـتى اخـتـلـطت عـلى اخملرج.
ووقع فى هذا الفخ أيضًـا عرض مسرحية
"نـزيـف مـومـيــاء" لـثــقـافــة الـزقـازيـق تـألـيف
ســـعـــد هـــدابـى وإخـــراج أمـــيـــر الـــشـــاذلى
ـا يدور على خـشبة حيث لم نـفهم شيـئًا 
ـــســـرح وذلك لـــعــدم فـــهم اخملـــرج لـــلــنص ا
ثـليه ـطروح فـأضاع مـجهـود  ـسرحى ا ا
فى حـوار لم نفـهمه إطالقًـا وأداء أيضًا لم

يزه. نستطع أن 
أمـــا نـص "مـــشــــاجـــرة ربــــاعــــيـــة" لــــثـــقــــافـــة
الـزقازيق إخـراج محـمد جـبر فـجاء مـتزنا
يـــتــــسم بـــاإليــــقـــاع الـــعـــام الــــســـريع والـــذى
اســتـطــاع اخملــرج أن يـفــهم الـلــغــة الـعــيـنــيـة
الـتى يريدها يونـسكو محافـظًا على إيقاع
ــثــلــيه الــذين أبــدعــوا فى الــعـرض وأداء 
إظــهـار مــكـنــون الـشــخـصــيـة الــعـبــثـيــة عـنـد
يــونـســكـو ونــذكـر مــنـهم أحــمـد أبــو اخلـيـر

. وأحمد عبد الكر

األقــمــشـة فــأعـطــونـا إحــســاسًـا بــاحلـوائط
الــــتى تـــقــــيّـــد اإلنــــســـان ومـن خالل درامـــا
اجــتــمــاعــيــة تــســـلط الــضــوء عــلى مــشــاكل
ــصـرى مـن خالل أسـرة ــواطن ا وهــمــوم ا
مـــكــــونـــة من أب وأم وابـن وابـــنـــة يـــنــــقـــلـــنـــا
ـؤلف واخملـرج إلى مــشـاكل هـذه األسـرة ا

صرى. ومن ثم إلى مشاكل اجملتمع ا
وكــذلك عـــرض "أنــشــودة كـــرديــة" لــثـــقــافــة
دمـيـاط إخـراج حـا فـودة الـذى اسـتـخـدم
أيـــضًـــا خـــامــــة الـــقـــمـــاش مـن خالل بـــعض
الدوائر الكبـيرة ثم الصغيرة وهكذا ولكن

العرض وقع فى فخ التكرار.
كـــمــا اعــتـــمــد عــرض "الـــكــابــوس" لـــثــقــافــة
دســــوق تـــألـــيف لــــيـــنـــ الــــرمـــلى وإخـــراج
محمود رفعت عـلى اإلكسسوارات احمللية
ـيـز هذا الـعرض والبـيئـيـة وهذا مـا كان 
وصنع تـشكـيالت مرئـيـة أوحت لنـا بالـبيـئة
صريـة كما فى مـشهد الـسبوع أو مـشهد ا
اخلـــتــــان. وكـــذلك عــــرض "الـــوهم" والـــذى
قـدمـته ثـقافـة الـزقـازيق من إخـراج الـسـيد
لطـفى اعتـمـد على سـتارة حـمـراء ليـشكل
ــثــلــيه ولــكــنــهــا ــســـرحى مع  ه ا بــهــا عــا
كانت فـى بعـض األحيـان عـائـقًـا فى حـركة

نـص من تــألــيـف مــحــمــد عـــلى "عــفــوا إنى
مؤلف" اعـتمد عـلى نصـوص شكسـبير فى
رؤيـــة إخــراجـــيـــة جـــديـــدة والـــكـــتــابـــة عـــلى

الكتابة.
ــهــرجـــان من فــنــانى قــدمت لـــنــا عــروض ا
ــــمـــثـل واخملـــرج ــــؤلف وا هـــذا اإلقــــلــــيم (ا
ومـــهـــنــدس الـــديـــكـــور ومـــصــمـم اإلضــاءة)
وقــدمـت لــنــا كــتــيـــبــة فــنــيــة مـــتــكــامــلــة وإن
تــــذبــــذبـت مــــســــتـــــويــــات بــــعـض الــــعــــروض
ـســرحــيــة; إال أن هـذا كــان مــؤشــرًا عـلى ا
ثـراء هـذا اإلقــلـيم بــفـنــانـيه وهــنـاك بـعض
العـروض التى اسـتـخدمت بـخامـات الـبيـئة
ومــــهـــمــــة هــــذه الــــنــــوادى هى الــــبــــحث عن
أشكال مسرحية بسـيطة التكاليف مهمتها
ـــســـرحى فى أبـــسط تـــوصـــيـل اخلـــطـــاب ا
صــوره مـن خالل الــتـــشــكـــيالت وتـــقــنـــيــات
سـرح وقـد أبـدع فى ذلك بـعض عروض ا
ـهــرجـان مـثل: عـرض "احلـوائط" لـثـقـافـة ا
الــزقــازيق تــألــيف وإخــراج مــحــمــد لــطــفى
والــذى اعــتـــمــد عــلـى خــامــة الـــقــمــاش فى
ــســرحى هــذه تــوصــيـل رســالــة الــعـــرض ا
اخلــامــة الـــتى صــاغــهــا بـــرؤيــة تــشــكـــيــلــيــة
ــمـثـلــ الـذين ارتـدوا بـصــريـة مـجــمـوعـة ا

ــكن لـلــنـوايــا الـطــيـبـة والــفـكــر وبـذلك ال 
واحلــمـاسـة وحــدهـا أن تــصـنع مــسـرحًـا أو
أن تــبـــلـــور نــصًـــا إبـــداعــيًـــا ولـــذلك جــاءت
بــعض هـذه الـعــروض كـمــشـاريع لم تــكـتـمل
بعد وخـصوصًـا عرض "ليـلة مصـرع جمال
حـمـدان" تـألـيف خـالـد بـكـار لـقـصـر ثـقـافـة
الــزقـازيـق وأيـضًــا عـرض "أنــشـودة كــرديـة"
لــقــصـر ثــقـافــة دمـيــاط تــألـيف حــا فـودة
نص «رافض احلــيــاة» الــثــقــافـة الــزقــازيق
ن أبـــــو زيـــــد هــــذه الـــــعــــروض تـــــألــــيـف أ
ـسرحـيـة لم يـسـتطع مـؤلـفـوهـا صيـاغـتـها ا
ا لنقص اخلبرة كمعمل درامى متـكامل ر
ــعــرفـــة الــتــامــة فـى الــكــتــابـــة الــدرامــيـــة وا

سرحية. بأصول الكتابة ا
ــهــرجــان تــقــد عــرض لــوحظ فـى هــذا ا
ـــيـــة وهــو نص واحــد مـن الــنـــصــوص الـــعــا
"مـشاجـرة رباعيـة" ليـوج يـونسـكو والذى
قـدمـته ثـقافـة الـزقـازيق من إخـراج مـحـمد
جــبـر فـهـل هـذا قـصــور من اخملـرجـ فى
ـــيـــة? فـــقــد االطالع عـــلى الـــتـــجـــارب الــعـــا
صـــرح أحــــد اخملـــرجـــ أنه ال يـــقـــرأ هـــذه
صرى سرحيات ألنـها ال تقدم اجملتمع ا ا
ومــشــاكــله وهــذا مــفــهــوم خــاطئ وهــنـاك

خالل الــفـــتــرة من 2008/8/12:6  أقـــيم
مـهــرجـان إقـلـيم شـرق الــدلـتـا لـفـرق نـوادى
ـسـرح وعـرض خالله حـوالى  13عـرضًا ا
مــســرحــيًــا حــيث قــدمت ثــقــافــة الــزقــازيق
ســبــعـــة عــروض مـــســرحـــيــة وقــدمـت كــفــر
الـــشــــيخ (قـــصــــر ثـــقـــافــــة دســـوق) عـــرضًـــا
واحــدًا أمـا ثـقــافـة دمــيـاط فـقــدمت ثالثـة
عــروض مــســرحــيــة بــيــنــمــا قــدمت ثــقــافــة

. نصورة عرض ا
تـنـوعت الـعـروض وجـمع بـيـنـهـا الـبـحث عن
صـيغ فـكـريـة وفـنـية جـديـدة تـؤسس لـتـمرد
ـــنــطــلق فــإن عــروض إبــداعى ومن هــذا ا
سرح تمـهد الطريق لشباب الهواة نوادى ا
لــتـــقــد «أطــروحـــات» فــكــريــة وفـــنــيــة من
رئـيـة واالعـتـمـاد على خالل الـتـشـكيـالت ا
صــيـغ جــديــدة حتــشـــد رؤيــة تــعــتـــمــد عــلى
شـكل جـديـد أو تـدعـو إلى الـتـجـريب ولـقد
الحـــظـت من خالل هـــذه الــــعـــروض بـــعض
احملاور التى تركزت عـليها إبداعات هؤالء

الشباب.
رير أغـلبية الـعروض تدور حول الـصراع ا
ـصـرى مع احلـياة واطن ا الـذى يـخوضـه ا
بــكل مـشــاكـلــهـا ومــعـانــاتـهــا وقـهــر اإلنـسـان
وكـــبـت حـــريـــته واتـــضح هـــذا فـى عــروض:
(الــكـــابـــوس) لــثـــقــافـــة دســـوق (احلــوائط
ورافض احلـيـاة) لــقـصـر ثـقــافـة الـزقـازيق
وعــرض (أنــشــودة كــرديـــة) لــقــصــر ثــقــافــة

دمياط.
ــســـرحــيــة عن ابــتــعـــدت بــعض الـــعــروض ا
ـسـرح الـفـكــرة الـرئـيـسـيـة لــتـجـربـة نـوادى ا
وهى «الـــتـــجـــريب»  تـــقـــد صــيـغ جـــديــدة
ـا يـقدم من خالل نـشاط بـيوت لـتقـترب 
وقـصور الثـقافة وبذلـك لم تضف جديدًا
وهـــنــاك بـــعض الـــعـــروض الـــتى وصل زمن
عــرضـهــا إلى أكــثــر من ســاعـة مــثل "عــفـوا
إنى مــؤلـف" تــألــيف وإخــراج مــحــمــد عــلى
لفرقة نـادى مسرح الزقازيق وذلك بسبب
اإلطـــالــــة واإلفــــراط فى االســــتــــخــــدامـــات

سرحية. التقليدية للعناصر ا
ــهــرجــان أربــعــة عــروض مــســرحــيــة قــدم ا
اعـتــمـدت عــلى الـتــألـيـف احملـلى وتــنـوعت
رؤاها الفكرية والـفنية ونحن نسعد دائماً
بإقبـال الشـباب على جتـربة على أن يـتخذ
ـؤدية ؤلف األسـباب ا ؤلف أو مـشـروع ا ا
إلـى تــكـــامل أدواته ولـــذلك يـــتــطـــلب األمــر
ـوهـبــة وإلى الـثـقـافـة إبـداعًـا يـسـتــنـد إلى ا
الـــواســعــة والـــقــدرة عـــلى تــكـــوين رؤيــة فى
جــــوانب احلــــيـــاة والــــنـــفــــوس والــــســـيــــاســـة

> إن فـى ثـبـات الـشـكل وحـركـته حتـدث تــغـيـرات كـثـيـرة فى اسـتـقـبـال
الـشكل اعتمادًا على تغيرات أطوار االستـقبال للشكل مع ثباته ككتلة

وشكل.
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سرح ب األدب وفنون العرض ا
 الدراما هى محراب
ربوط األدب ا
كان  بالزمان وا
من خالل عملية
سرحة ا

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

رباعية احملروسة
مــســرحــيــته قــدم "ســـعــد الــدين وهــبــة" (1997 - 1925) 
ــسـرح الــقـومى األولى (احملــروسـة) فى افــتــتـاح مــوسم ا
"  واضعا قدمه على 1961/12/1 من إخـراج "كمال ياسـ
ـــســــرحى  ومـــقــــدمـــا واحـــدة من أول طـــريـق اإلبـــداع ا
مــســرحـيــاته األربـع األولى الــدائــرة فى أجــواء اجملـتــمع
الـريفى قبـيل ثورة يـوليو  1952 حـيث تلـتهـا مسـرحيات
(كـفـر الـبـطـيخ)  1962 و(الـسـبـنـسـة) 1963 ثم (كـوبـرى
الـناموس)  1964 مفـتشا فى هذه الربـاعية عن األسباب
االجتـماعـية واالقتـصاديـة التى أدت لـقيـام الثـورة فقدم
فى مسرحيته األولى كيفية استغالل السلطة التنفيذية
ـلـكـيـة لــلـقـريـة لـصـاحلـهــا كـطـبـقـة ولـصـالـح اخلـاصـة ا
سـرحيـة الـثانـية من واقع احلاكـمة كـنـظام وسـخر فـى ا
قـبل الــثـورة وبـشـر فـى الـثـالـثــة بـقـيم الــثـورة وقـدم فى

الرابعة البسطاء  الباحث عن اخلالص.
ورغم الــســمــة الــريـبــورتــاجــيــة الــتى أتــســمت بــهــا هـذه
ــتـســلـلـة األعــمـال األولـى والـنـغــمـة الــسـاخــرة احلـادة ا
ـتـهـكــمـة عـلى وقـائع اجــتـمـاعـيـة ألحـداثه الـدرامـيــة وا
ــســتـمــر حـول بــعـيــنـهــا فــإن هـذه األعــمــال بـدورانـــهـا ا
مــوضــوعه (االنــتــظـار) تــقــبل الــتــفــســيـر فـى كل عــصـر
ومـجـتمع حـيث تـنتـظـر شخـصـياتـهـا اخمللص الـقادم ال
محـالة ونؤمن بـأن األمل فى التغـيير سـيحدث يـوما ما
لـذا فــاالنـتــظـار الالمــجـدى الــذى عـرفــته وأعـلــنت عـنه
اضى الدرامـا العبـثية األوربـية فى خـمسيـنيات الـقرن ا
كن لم تعـرفه درامـا "سـعـد وهـبة" زمـنـذاك وكـيف كـان 
لهـا أن تـعـرفه وفعل الـتـغـييـر يـحـدث فى الواقع واألمل
فى الـــثــورة الـــذى حــلم بـه "وهــبــة" وجـــيــله قـــد حتــقق

سيرة قائمة? وا
ال تـفـتـأ الـدراسـات الـنـقـديـة احلـديـثـة عن تـذكـيـرنـا بـأن
الــــنص الــــدرامـى لــــيس مــــجــــرد احلــــوار الــــدائــــر بـــ
سـرحيـة الداخـلى  بل ثمة شخـصيـاته  حول مـوضوع ا
حضـور للمجـتمع بلحـظته الزمـنية داخله  يـبدأ أساسا
تلقى فى من عنـوانه  الذى يعـد مؤشرا وموجـها يقـود ا

دهاليز النص  ويعد مفتاحه للولوج إلى أحراشه.
من هنـا يـبدو اسم (احملـروسـة) عنـوانـا متـعـدد الدالالت
ومـصـبـاحـا مـنـيـرا لـهـذا الـنص فـاحملـروسـة هى الـصـفـة
ـعنى الـكامن التى أطـلـقت على هـذا البـلد اآلمن وهى ا
ة ـصـرية الـقـد فى اسم (مصـر) الـذى يـدل فى الـلغـة ا
ـكـنـون  ومـنه جــاءت صـفـة "الـكـنـانـة" عـلى احملــصن أو ا
لــهــذا الــوطن وقــيـل "مـصــر كــنــانــة الــله فى أرضـه  مـا
طــلـبــهــا عـدو إال أهــلـكه الــله" وذلك بــسـبـب الـطــبـيــعـة
اجلـغـرافــيـة لـلـوادى الــيـانع احملـاط بــصـحـراوات وبـحـار
وجـنــادل حـامــيــة له فـضـال عن احلـيــاة الــزراعـيــة الـتى
صـرى على أرضه وجعلته حقـقت االستقرار لـلمواطن ا
حـتـى نـصف قــرن خـلى يــقـسـم بـغــربـته إذا مــا خـرج عن
واديه  بل وعن قـريته الـصغـيرة فـهـو محـروس داخلـها 
مـحـصن بـبـيـوتـهــا  مـسـتـقـر بـ أهـله  لـذا فـإن هـجـوم
اخلارج عـلـيه يهـدد اسـتقـراره كـمـا أن تفـشى الـظلم فى
أرضه  يـثـيــر أعـمـاقه  ويـدفـعه لــلـتـمـرد  حـتى ولـو بـدا

صابرا على الشدائد وعلى اجلار (السو) لعقود طويلة.
ــــوقع احملـــصن يــــســـاعـــد اسم (احملــــروســـة) ودالالته: ا
ـستـقر والـشـعب الصـابر والـثورة الـكامـنة فى والوطن ا
تـلقى فى الـولوج لـعالم الـنص الداخـلى كما الصـدور  
ــطــبــوع (مــصـر قــبل 23 أن الــعــنــوان الــفــرعى لــلــنص ا
يــولـيـو 1952) وحتــديـد احلــيـز الـزمــنى الـذى تــدور فـيه
ـرافق كـتـابة  ـذكور ضـمن الـنص ا ـسـرحـيـة  وا وقـائع ا
ـــوازى لــلـــنص احلــوارى فـى الــفـــتــرة مـــا بــ أواخــر وا
عـــام  1949 وأوائل عـــام (1950) يـــفـــتـح الـــطـــريق أمـــام
مــتــلـــقى الــنص الـــيــوم لــلـــتــعــامل مـع دالالته بــصــورة
ـبـهـور مـخـتـلـفـة عن مـتـلـقى الـنص أوائل الـسـتـيـنـيـات ا
سرحه الذى تفاخر بانتمـائه لوطنه والفرح  بثـورته ا
صار قـريبـا منه دون أن يـهـز ذلك البـنيـان الفـكرى الـعام

للنص الدرامى.

تكـتـشف كيف يـتم االتـصـال إن كنـا نـرغب في فهم
أنـفسـنـا باعـتبـارنا كـائنـات اجتـماعـية وثـقافـية. ألن
ــــســــتــــمـــر ومــــعــــاداته األدب نــــفـــسـه في ضــــغــــطه ا
شروع للشفرات يكـشف عن مفارقة متأصلة في ا
الـسـيمـيوطـيـقي وتوجـهه الـفلـسفي الـذي هـو نقـطة

الذروة".
ومع ذلك ال فائدة من السيـميوطيقا إن لم حتتفظ
يـز بالقياس إلى ـسافة داخليـة ووضع حتليلي 
صـــعـــوبــة مـــحـــتـــواهــا الـــلـــغـــوي واألدبي. فـــالـــتــوازن
ـفارقـة هـما والـسـخريـة الـلـذان ينـهـضان من هـذه ا
ـسـرح حـيث أكــثـر داللـة في حــالـة سـيـمــيـوطـيـقــا ا
ــكن تـــمــيــيــزهــا ــادة لــيــسـت أدبــيــة تــمـــامًــا وال  ا
بــوضـــوح أيــضــا عن الـــصــفــة األدبــيـــة إذ ال تــكــفي
ـنـهـجيـة لـلبـرهـان وال مـضمـونه وحـدهـما الـصورة ا
ــسـرح واألدب. ــطــلـوبــة بـ ا ـســافـة ا لـتــأســيس ا
وهــذا يـعــني أن نـتــوقع أن تــواجه "آن أوبـرســفـيــلـد"
ـســرح" الـذي الــسـيــمـيــوطــيـقــا في كـتــابــهـا "قــراءة ا
سرح يقدم عرضا للـمشكلة دون تقد احللول: "ا
هـو مـسرح عـمـليـات تـتجـلى فـيه اللـغـة بتـنـاقضـاتـها
ـسـاحـة اخلالـيـة مـوجودة الـذاتـيـة وهـذا يعـنى أن ا
حتديـدا لكي تـكون عالمـة وتـوتراً مـطابـقاً يـقع ب
تـلقي وعدم إشارية سـافة في موقف ا الـتوحد وا
ـسـرح بـاإلضـافة إلى "هـنـا" و "اآلن" عـلى خشـبـة ا
األســـــلــــــوب الـــــذي يـــــتـم من خـالله إنــــــقـــــاذ فـــــكـــــرة
الـشخصـية من عـدم تنـاسبهـا الفـني والوجودي في
ـــســرح. ثم تــدخل عــمــلــيــة اإلشــارة عـــلى خــشــبــة ا
"أوبـرسـفـيـلـد" إلى اجملـال الـلـغـوي من خـالل تـقد
بــؤرة مـركــزة لــلـشــاعـريــة في ذاتــهـا. وهــذا الـتــنـاول
يـــدفـــعـــهـــا إلى أن تــــقف ضـــد األدبي في الـــدرامـــا
ـــنــعـــهــا مـن الــوصـــول إلى وجـــهــة نـــظــر ولــكـــنه ال 
إعـــجـــازيــة اهـــتـــدت إلـــيـــهــا مـن خالل فـــكــرة األدب
ـســرحي. فـاإلدراك عــنـدهـا هـو ـضــاد لـلـفــضـاء ا ا
ـسـرحي الـفـعـلي في مـخـتـلف "أن يـتـأمل الـفــضـاء ا
ـسرحي ـمـكنـة لـلـنص وهـذا الفـضـاء ا الـقـراءات ا
هـــو مـــا يـــصـــنع إمـــكـــانـــيـــة بالغـــة الـــنص وعالقـــته
بــالـــتــاريـخ عــلـى نــحـــو آنٍ. فــمـــرة يـــصــبـح الــفـــضــاء
ــســرحي مــوضـوعًــا بالغــيًــا ومــرة أخــرى يـصــبح ا
ـعنى مـكانـا لتـبادل األنـساق الـداللـية ومـستـويات ا
ـتـلـقى لـهـا ثم يـتـحـول بـشـكل مـا إلى نص وقـراءة ا
ـروره خالل أدبي وهي قــراءة لــلـنص مــشــروطــة 

سرحي. الفضاء ا
وهــذا يــعـني أن األدبـي ال يـصــيــر ذاته في الــدرامـا
سرح فقط حيث ال تتضرر بحق إال على خشبـة ا
قــراءاته اخملــتــلــفــة أو اســتــخــدامــاته لــصــدارة زمن
فـكـري معـ بل إنـهـا تتـعـايش في صيـاغـة مكـانـية

تتجسد من خالل االحتماالت التي تتضمنها.
وهـناك مـثـال أيـضا  تـبـنيه مـن كتـاب "كـير ايالم"
ـسـرح والــدرامـا) وهـو إعالنه أن (سـيـمــيـوطـيـقــا ا
السيـميوطيـقا ليـست سوى منـهج ونسق يبحث عن
ــدلــول أشــيـــاء يــقــولــهـــا حــ يــقـــدم لــنــا مــعـــادلــة ا
ـــوضــوعــات واألشـــيــاء الــتي ــشــهـــدي مع درجــة ا ا
سـرحيـة وال داعي لتـطوير تـنتمـي إليهـا األدوات ا
تـلقي الـسيمـيوطـيقـية إلى ما وراء مفهـوم مبـادرة ا
ــتــلــقي في الــنـــقــطــة الــتي يــظل عــنـــدهــا حــضــور ا

سرح أحد إشارات التلقي. ا
أعـــتـــقــد اآلن أنـــني يـــجب أن أوضح الـــفـــكـــرة الــتي
أسـعى إلى حتــقـيـقـهــا. إنـني لـست مــهـتـمـا بــالـتـفـرد
ا يـفصل الدراما عن األدب ـزعوم للـدراما أو  ا
ـا تـفـعــله الـدرامـا لألدب ومـاهـيـة الـدور بل أهـتم 

التاريخي للدراما في العالم األدبي.
ـربوط إن الدرامـا هي محراب األدب  –احملراب ا
ـســرحـة فـهي ـكــان من خالل عـمـلــيـة ا بـالــزمـان وا
لــيــسـت نــوعًــا أدبـــيًــا فــحـــسب (وسط أنـــواع أدبــيــة
أخــــرى) إنـــهــــا بـــالـــنــــســـبــــة لألدب كـــاألدب نــــفـــسه
بالنـسبـة جململ الـلغـة ألنها بـؤرة تركـيز لالنـعكاس
كثف إلى أقصى درجة ومكان الستيعاب الذاتي ا
ـــتــــكــــررة من أجل جتــــديـــد األفــــكـــار والــــبـــدايــــات ا

نفسها.

ألنــنـي أنــظـــر إلى هــجـــومه عـــلى نــظـــريــة الـــدرامــا
سـرح كـمـشـكـلـة أدبـية بـاعتـبـاره مـؤشـرا ألهـمـيـة ا
ألن "أرتـــو" لن يـــســـتـــطـــيـع أن يـــقـــطع الـــصـــلـــة بـــ
ــســرح واألدب فـــنــحن نـــعــتـــقــد أن الـــدرامــا نــوع ا
ـــكـــنــنـــا أن نـــلـــغي عـــقـــولـــنـــا ونــبـــدأ من أدبي وال 

جديد.
ويــقــدم لــنـا "بــيــتــر ســونــدي" إجــابــة حــمــاسـيــة من

منظور هيجلي ومنهجي للدراما وتاريخها:
ـــعـــنى األوربي احلـــديث تـــأصـــلت في "الــدرامـــا بـــا
ـــغـــامــرة الـــفــكـــريــة عـــصــر الـــنــهـــضـــة وإذا كــانت ا
لــلــبـشــريــة قـد أفــاقت لــنـفــســهـا بــعــد انـهــيــار عـالم
الصورة في الـعصور الـوسطى وأن محـاولتهـا بناء
كـنـها من خالله أن تـؤكد نـفسـها عـالم للـحقـيقـة 
وتـعــكس صــورتــهــا هي حــقـيــقــة تــقــوم فـقـط عـلى
تـمـثـيل روابط الـعالقـات بـ األفـراد.. فـالـسـيـطرة
ـقصـورة على احلـوار والـنطق في الـدراما تـعكس ا
حـقـيـقة أن الـدرامـا تـتـكون فـقط من تـمـثـيل ترابط

العالقات ب األفراد".
شاهد/ الدراما" يؤكد "سوندي" هـنا على عالقة "ا
الـتي تقبل فـقط أشكـال الفـصل والتوحـد الكـامل

ــشـــاهــدين إلى داخل الــدرامــا. في وتــرفض نــفــاذ ا
ح أنه من الناحية األخرى يهتم بالدراما احلديثة
مـنــذ أواخـر الـقــرن الـتـاسع عـشــر حـتى اآلن ويـزعم
أنـهـا مـحـددة بــدقـة من خالل أزمـة انـهــيـار الـنـمـوذج
سرحـيات الديـنية في النقـدي التي بـدأت به. فال ا
الـــعـــصـــور الــوســـطى وال مـــســـرحــيـــات شـــكــســـبـــيــر
الــتـــاريــخــيـــة تــنــتـــمي إلى هـــذا الــشــكـل ألن صــيــغــة
ـــشـــاهـــد الـــتـــاريــخـــيـــة تـــســـتـــتــبـع مــا نـــســـقـــطه من ا
التـراجيـديا الـيونـانية مـن حسابـنا ألن طـبيـعتـها قد

تتطلب أفقا فكرًيا مختلًفا حتى نفهمها .
 – الـدراما إذن  – طـبـقـا لـ "سـوندي  – هي اسم
عنى أن فـكرة الدرامـا تفتـرض مقدما – لغيـاب 
تـسـتــدعي لـلـحـضــور بـالـطـبع  – مـا تـتـركه وراءهـا
بواسـطة أزمـة أواخر الـقرن الـتاسع عـشر ولـكنـها
مــا تـزال حتـتـاج إلــيه لـكي تـثــيـر األزمـة الـتــاريـخـيـة

التي تعيش فيها.
وهـنـاك مـنـهج آخـر تـمت جتـربـته بـشـكل مـوسع مع
ـسـرح" التي ال نـظريـة الـدرامـا هـو "سيـمـيـوطيـقـا ا
ـسـرح كنـوع أدبي بل هـدفـها كل تـهدف لـتـحـقيق ا
سرحي الذي يتم حتـليله باعتباره عملية احلدث ا
مــتـمــازجــة بـ مــخـتــلف أنــسـاق الــعالمـة. وهــنـاك
عـدة مــزاعم عــلــمــيــة عـامــلــة في أغــلب الــتــنـاوالت
السيـميوطـيقـية. إذ يفـترض العـالم السـيميـوطيقي
ضـمـنــا أنه يـتـجــنب الـسـقــطـات الـنـقــديـة والـبالغـة
الـتـنظـيـريـة من خالل الـعودة إلى أصـغـر الـوحدات
الــقــابــلــة لــلــتــمــيــيــز بــشــكل مــنــهــجي فـي الــتــجــربـة
سرحية. وسواء قامت السيميوطيقا على مفهوم ا
"تـشارلز سلذرزبـيرس" للمـفسر وإطالق (الداللة)
ــنـسـوب إلى "دوســوسـيـر" أو قــامت عـلى اإلدراك ا
الـــــقــــائـل إن احلـــــادث فــــعـال في مـــــجـــــال الـــــداللــــة
ـنـفصـلـة هو حـادث اخـتالف فإن الـسـيمـيـوطيـقا ا
فـارقات ـنهـجي ال تـصل فقـط إلى ا في شكـلـها ا
بل تــسـتــهـدفــهــا أيـضــا وتـســعى دائــمـا إلى قــبـولــهـا
وتـوســيع نـطـاقـهـا وتـطـويـرهـا وتـنـقـيـة عـمق الـنـقـد
ـــكــــانـــنـــا الــــواعي في الــــوجـــود ومـــكــــانـــنـــا الــــذاتي 
كمسـتخدم لـلعالمة ومخـلوقات ذات لغـة. ويعبر
"جوناثـان كلر" عن احلـبكة الدرامـية أو القـصصية

وكأنها أسطورة السيميوطيقا ح يقول:
"ألن األعـمـال األدبـيـة لـهـا مـعـنى عـنـد الـقـراء فإن
الـسـيـمـيـوطـيـقـا تـأخـذ عـلى عـاتـقـهـا وصف أنـسـاق
ــعـاني. وال بـد أن ــسـئـولــة عن هـذه ا االصـطالح ا

عـلى الرغم من أن نظـرية الدرامـا قد ترسخت مع
الـفن الـدرامي نـفـسـه مـنـذ أكـثـر من ألـفى سـنـة في
الـتـقـالـيـد الـهـيلـيـنـيـة واألوربـيـة فإن اهـتـمـامـنـا هـنا
يـنـصب عـلى الدرامـا بـاعـتبـارهـا نـوعًا أدبـيًـا وهذا
ـسـرح نـفـسه بـاعــتـبـاره مـشـكـلـة يـعــنى أنـنـا نـهـتم بــا
ــــا ال شك فـــيـه فـــإن وجــــود نـــوع أدبي أدبــــيـــة. و
ـكـن تمـيـيـزه "مـن بـ األنواع يـسـمى "الـدرامـا" ال 
األدبــيــة األخـرى مــثل الــقــصـة الــقــصـيــرة والــروايـة
ـسـرح وقـصـيــدة الـشــعـر" دون اإلشــارة إلى قـاعــة ا
ــاديـة خــارج األدبـيــة ألنه ال تــوجـد مــجـمــوعـة من ا
ــكن من خاللـهــا تـمـيـيـز الــسـمـات أو الـتــشـابـهـات 
الـــنـص الــدرامـي عن ســـائـــر الـــنـــصـــوص الـــروائـــيــة
ـسرح األخرى دون تـعـريف وحتديـد دقـيق لـقاعـة ا
باعتبارها أداة لنقل النص الدرامي. وإال فإن اسم

الشخصية التي تليها نقطتا احلوار ال قيمة له.
سـرح بـاألدب) هو ـسـرح (أو ا إن ارتـبـاط األدب با
ارتـباط مـنطـقي أو هو ارتـباط ضـروري على نـحو
جـمـالي رغم وجـود أشــكـال مـسـرحـيــة تـصـر بـقـوة
عــلى صـفــتـهــا غـيــر األدبـيـة مــثل "الـرقـص" مع أنـنـا
نــحـــتــفظ فـي نــفس الـــوقت بـــتــقـــســيـم أدبي خــاص
ـــســـرح (مــثل لـــنـــصــوص نـالحظ أنــهـــا تـــرتــبـط بــا
اجلـزء اخلاص بـ "مـديـنة الـليـل" في رواية "جـيمس
جـويس" "عوليس" الـذي يتم إدراكه باعـتباره إشارة
إلى نــوع من الــدرامــا ولــيس مــثـاال لــلــدرامــا كــنـوع
ـكن أن أدبي). وهــنـا يـلح عــلـيـنـا ســؤال "مـا الـذي 
ــيــزه بــاعــتــبــاره درامــا? - سـواء مـن خالل قــصـد
مـؤلــفه وتـلــقـيه اجلــمـاهــيـري وتــأثـيــره عـلى خــشـبـة
ـكنـنـا فـهم نص الـعرض بـاعـتـباره ـسـرح وكـيف  ا
نــوعــاً أدبــيــاً مــســتــقالً مع األخــذ فـي االعــتــبـار أن
ـسـرح) (والتـي ال يجب أن سـرح (قـاعـة ا مـنـشـأة ا
تــنــظـر إلــيــهــا عــلى أنــهـا أدبــيــة بــاألســاس) مـازالت
حتـقق جنـاحًا بـشـكل مـا علـى األقل في تقـالـيـدنا
في إجنـاز تـقـطـيع خـاص بـهـا لـلـعـالم األدبـي. وهذا
ــــادة األســــطــــوريـــة ــــا يـــفــــســــر عــــدم ارتــــبــــاط ا ر
ـدونـة) بـ "ديـونـسـيـوس" أو أي طـقس آخـر عـلى (ا
ــهـــرجـــانــات ـــادة تـــؤدي في ا الـــرغم من أن هـــذه ا
ـكــنـنـا أن واالحـتــفـاالت الــديـونــسـيـة. ولــكن كــيف 
نـفهم نص الـعـرض إذن باعـتـباره يـحـدد نوعًـا أدبـيا
مستقال. وعنـدما نصل إلى "أرسطو" جند أن هذه
ــشـــكــلــة تــطـــورت بــالــفـــعل حــيث جنـــد أنه صــنف ا
ـلـحـمة األشـكال الـتـراجـيـديـة والـكـوميـديـة بـجـوار ا
والديثرامب باعتبـارهما من أنواع الشعر التمثيلي
وأن تأثير الـتراجيديـا مثال يتحـدد بطريقـة جتعلها
مــتـاحـة كــلـيـة لــقـار أو لـســامع احلـكــايـة في شـكل
سـردي. وهــذا الـتـمـيـيـز فـي أسـلـوب احملـاكـاة الـذي
يــفــصل األنــواع الـدرامــيــة مـعــروف ألنه يــنــشـأ من
ســؤال مـن يــقــوم بــاحملــاكـــاة هــنــا واآلن ســواء كــان
ـمــثــلـ في تــمــثـيال مــبــاشـرا مـن الـشــاعــر أو من ا
ـــشــهـــد. فـــهل الـــدرامـــا نـــوع أدبي أم أنـــهـــا نـــتــاج ا
انـفـصـام غـيـر أدبي بـ أسـالـيب تـقـد الـنـصوص

األدبية.
وتبدأ "آن أوبـرسفـيلـد" نقـاشهـا للـسؤال الـعام حول

سرح والدراما بقولها: ا
كن أن ـفارقـة أو أنه  ـسرح فن يـنـطوي عـلى ا "ا
ـــفـــارقــــة احلـــقـــيــــقي. وكل من يـــرى عــــلى أنه فـن ا
األدبـي والـتـمــثـيل الـفــعـلي أبـديــان (قـابالن لــلـتـوالـد
والتـجديد) وآنيان (غيـر قابل للتوالـد باعتبارهما

مطابق لنفسيهما).
وعـلى الـرغم من أن هـذا الكالم في غـيـر مـوضعه
ـفـارقـة مـوضـوع الـســؤال مـفـارقـة أدبـيـة أكـثـر ألن ا
من كـونـهـا مـفـارقـة مــسـرحـيـة ألنـهـا ال تـصـدق في
ـــائي والـــطـــقــوس حـــالــتـي الــبـــالـــيه والـــتـــمــثـــيل اإل
ا تصدق ـسرحية خـارج األدبية مثل الـزحام وإ ا
ــعــنى كــوظـيــفـة في حــالـة الــصــراع الـتــأويــلي بـ ا
. ـعنى هـنا واآلن لقـار أو مشاهـد مع للنص وا
ـسـرح هـو ـفـهــوم يـظل صــحـيـحــا ألن ا فـإن هــذا ا
ـكـان الـذي حتدث تـركـيـز مـكـثف لـلـمـفـارقـة فـهـو ا
ـفـارقـة ذات الـسـمة ـغـزى أو ا ـفـارقـة ذات ا فـيه ا
الـتأسيـسيـة لألدب ح تصـير فـنا بذاتـها. ولذلك

فارقة. فإن الفن الدرامي نفسه هو فن ا
سرح إذن مشكلة دون أن ينتمي فعال لألدب مع ا
أنه ذو أهـميـة حاسمـة لألدب وحقـيقـة تاريـخية ال
يـستطـيع األدب بدونـها أن يـكون احلقـيقـة التي هو
ــســـرح ال تــكــون هــذه احلـــقــيــقــة عــلــيـــهــا. وبــدون ا
ـثـمـرة في مـفـقـودة فـقط بل أيـضـا تـكـون الـفـكـرة ا
الـدراما مـفـقودة أيـضا مـن العـالم األدبي. وإذا كان
"أنـــطـــونـــ أرتـــو" قــــد أصـــر أن األدبي أو الـــنـــصي
مـضـاد لـلـمـسـرح احلـقـيـقي فـإنـني ال أخـتـلف مـعه
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ونودراما.. جنم ا
 فشل مع «لوريل»

الـنـاحـيـة الـشــكـلـيـة فـقط ولم يـحـاول أن
يـتـعـمق فى الـشـخـصـيـة ويـبـرز مالمـحـهـا
الــــنـــفــــســـيــــة ولم يــــحـــاول إظــــهــــار كـــيف
اســــــتـــــطــــــاع لــــــوريل االحــــــتـــــفــــــاظ بـــــروح
الـكــومـيــديـا واحلــضـور الــذى تـمــيـزت به
حيـاته الفـنيـة رغم ما واجـهه من مشاكل

فى حياته العادية.
وهـنا يـطرح الـناقـد عدة احـتمـاالت لهذا
الـــــــفــــــــشل الـــــــذى الحـق كـــــــنــــــــجـــــــرام فى
مـسـرحـيـته.. أوالً يسـتـبـعـد النـاقـد تـمـاما
أن يـكـون سبب الـفـشل هو الـتـقاعس من
جـانب كـنـجـرام.. فقـد بـذل جـهـداً كـبـيراً

ـعلومـات التى يفـترض أنها التـفاصيل وا
تثرى العرض وتزيده قوة.

لـكن بـعـد أن شـاهـد الـعـرض كـان مـصـراً
عـــــلـى رأيه وهــــــو أن كـــــنـــــجـــــرام لـم يـــــكن
مــــوفــــقـــــاً وخلص هــــذا الـــــرأى بــــعــــبــــارة
ــاً لــلـغــايـة طـريــفــة قـال فــيــهـا: «كــان كـر
وهــو يــكـتـب الــشـيـك.. لـكــنـه لم يــسـتــطع

صرفه خالل العرض».
ويسـوق الناقـد حيـثيات هـذا احلكم على
كنجـرام فيقول إنه ال يشك فى إخالصه
ـتـفـردة لـكـنه وحــمـاسه لـتـلك الـتـجــربـة ا
وجـد أنه يـركز عـلى شـخـصـيـة لوريل من

وهـــو يــــثق فـى قـــدراته. أمــــا االحـــتــــمـــال
الــثــانى وهــو أن الـــعــرض كــان فى لــيــلــته
األولـى وبــــحـــــاجـــــة إلى بـــــعـض الــــضـــــبط
وتـالفى نـقـاط الـقـصـور فهـو سـبـب يراه
مــقــنــعــاً ولــكن إلى درجــة مــحــدودة. ومع
اســتـمــرار الـعــرض قــد يـتم تـالقى بـعض
نــقـاط الــضــعف فــيه لــكن هــنــاك بـعض
نــقـاط الــضـعـف األخـرى ســوف تــسـتــمـر

ألنها عيوب جوهرية.
يـعـود الـنـاقـد فـيـؤكـد عـلى أن 75 دقـيـقـة
فـقط ال تـكـفى الـعـرض الـذى أعـدت من
ــــســــرحــــيـــة وكــــان من األولـى لـــو أجــــله ا

ــسـرح فى تــعـتــبـر لــنـدن بــحق عـاصــمـة ا
رء كن أن يـجد ا الـعالم وفـى أى وقت 
ـسـرحـيـات الـتـى تـعرض فـيـهـا عـشـرات ا
ـــا تــــكـــون هـــذه عـــلـى مـــســــارحـــهــــا.. ور
ــــســـــرحــــيـــــات تــــنـــــطــــوى عـــــلى جتــــارب ا

مسرحية متميزة ومتفردة.
ــتــمــيـزة ــتــفــردة أو ا ـســرحــيــات ا ومـن ا
الـــتـى تـــعــــرض عـــلى مــــســـارح لــــنـــدن فى
الوقـت احلالى مـسرحـية «ستـان لوريل..
ـسـرحـيـة حـول قـف من فـضـلك» تـدور ا
ـمــثل األســكـتــلـنـدى حــيـاة ســتـان لــوريل ا
الـــذى ارتــــبط تـــاريــــخه الـــفــــنى بـــزمــــيـــله
األمـــريــكى أولـــيــفـــر هــاردى وكــونـــا مــعــا
أشــهــر ثــنـائـى كــومـيــدى فـى الـعــالـم وهـو
«لـــــوريـل وهـــــاردى». وغــــــزت أفالم هـــــذا
الـثنـائى العـالم وال يزال اجلـميـع يستـمتع

بها حتى اآلن.
وكــــمـــا هـــو مــــعـــروف فـــإن ســــتـــان لـــوريل
ــثالً والعــبــاً ــولــود عــام 1890 كـــان  ا
فـى الـسـيـرك وبــدأ يـشـتـهــر عـنـدمـا كـان
يــقـوم بــتـقــلـيــد جنم سـيــنـمــائى بـريــطـانى
آخر وهو «شارلى شـابلن» الذى افتقدته
مـــســـارح بـــريـــطـــانـــيـــا بـــعـــد هـــجـــرته إلى
ـتــحـدة وقـرر سـتـان لـوريل - الـواليـات ا
واســمه األصــلى ســتـانــلى جــيــفــرسـون -
ــتـحــدة لــيــجـرب الــسـفــر إلى الــواليــات ا
حــــظه وهـــنــــاك تـــعـــرف عــــلى ابن واليـــة
جـورجـيـا «أولـيـفـر هـاردى» وكـون االثـنـان
مـــعـــاً الـــثـــنـــائى الـــشــــهـــيـــر فى مـــنـــتـــصف
اضى وعالوة الـعـشريـنـيات من الـقـرن ا
عـــلى ذلـك فـــقـــد كــــانت حـــيــــاته مـــلــــيـــئـــة
ــثـــيـــرة مــثل بــالـــعــديـــد من الـــتــفـــاصـــيل ا
زواجه من أربع سيـدات وتفاصيل أخرى
حتـى مات عام 1964 بعـد سبع سنوات
من رحيل توأمه الفنى «أوليفر هاردى».
ــســرحــيـــة الــتى تــعـــرض عــلى مــســرح وا
ورهــــــادس فـى كـــــــرويــــــدون عـــــــبـــــــارة عن
مـــســرحـــيـــة من مـــســـرحـــيـــات الــشـــخص
الــواحـــد (مـــونــودرامـــا) كـــتــبـــهـــا ومــثـــلـــهــا
ــعـروف ــمــثل الــبــريــطــانى ا وأخــرجــهــا ا

بوب كنجرام.
وهنـا بيت القـصيد أو الـنقطـة األساسية
الــتـى تــنـــاولــهـــا الـــنــاقـــد الــفـــنى جلـــريــدة

الديلى إكسبريس البريطانية.
يـقـول الـنـاقـد إن السـؤال الـرئـيـسى هو..
هل تــــكـــفى 75 دقـــيـــقـــة فــــقط هى مـــدة
الـعــرض فى تـلـخـيص حـيـاة حـافـلـة طـوالً
ـــمـــثـل الـــبـــريـــطـــانى وعـــرضـــاً عـــاشـــهـــا ا
الــراحـل? كــان رأيه فـى الــبـــدايــة ال ومع
ذلـك فـــقـــد آثــــر أال يـــبـــدى رأيـه إال بـــعـــد
ـــشــــاهـــدة والــــســـبـب أنه كـــان يــــثق فى ا
قـدرة كـنـجـرام فى هـذا اجملـال ألنه سبق
ونـودراما عن أن قـدم عروضـاً من نـوع ا
حياة العديـد من مشاهير اإلجنليز مثل:
تــرومــان كـــابــوتن ودايـالن تــومــاس ومــا
جــعـــله يــثق بــشــكـل أكــبــر فى إمــكــانــيــات
كـنجـرام أنه اسـتعـان بـابنـة لـوريل التى ال
تــــزال عـــلى قــــيـــد احلـــيــــاة «لـــوار  لـــوريل
هـــــاوس» الــــــتى أمــــــدتـه بـــــالــــــعـــــديــــــد من
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ب كل شخصية وأخرى.
ـمــثل مـحـمـد عـبـد الـعـزيـز فى تـقـد كل وكـذلك ا
الـشخـصـيـات بأداء واع ومـتـمـيز أيـضًـا بـينـمـا جاء
إسالم سـامى فى شخـصية الـبلـياتـشو مـحايدًا فى

أدائه على إيقاع واحد طوال العرض.

ـــســـرحى من خالل حـــاول اخملــرج شـــغـل الــفـــراغ ا
ديـكـوره الـذى صمـمه بـنـفـسه فى احلـجرة الـفـقـيرة
الـتى يـسـكن فيـهـا البـلـياتـشـو وحتتـوى عـلى جدران
مــغـلــفــة بـأوراق جــرائـد ومــقـعــد صــغـيــر وأغـراضه
ــســرح فــكــان لــصــنع الــشـــاى الــيــومى أمــا بـــاقى ا
خـيمة الـسيرك وتـوحى بكـالوس اخليـمة أو خلـفية

السيرك وحتتوى على مستويات مختلفة.
ــوسـيــقى واألحلــان لألغـنــيـة الــواحـدة وســاعـدت ا
الـــتـى قـــدمـــهـــا مـــحـــمـــد حـــســــنى عـــلى إحـــيـــاء روح
الـعــرض وتــأكـيــد احلس الــدرامى والــشــجن طـوال

رح والفكاهة. العرض ليخلو من ا

الـــكـــثــيـــر من الـــتـــســاؤالت طـــرحت نـــفـــســـهــا خالل
ؤلف على اخللط فى اذا أصـر اخملرج ا العرض 
لـغـة العـرض لـيتـحـدث البـلـياتـشـو بالـلـغة الـفـصحى
طـوال الـعـرض فى مقـابل حتـدث كل الـشـخـصـيات
األخــرى بــالــعـــامــيــة? فــهـــذا الــفــصل الـــلــغــوى خــلق
مـــســاحـــة فـــاصــلـــة كــبـــيـــرة بــ الـــبــلـــيـــاتــشـــو وبــ

تلقى? الشخصيات األخرى وبينه وب ا
اذا وجه الـبليـاتشو أول حـديثه فى رحـلة احلكى و
ــا لم يـحــدث بــيـنه عـن مـأســاته إلى اجلــمــهـور طــا

وب اجلمهور أى تفاعل طوال العرض?
ؤلف بأكثر من شخصية اذا لم يستعن اخملرج ا و
فى العرض واقتصر عـلى شخصيتى الولد والبنت

اللذان قاما باستحضار كل الشخصيات.

استطاعت إضاءة إبراهيم الفرن أن تضفى جماالً
على روح العرض أيضًـا واألداء احلركى والتعبيرى
للـمـمـثلـ والـذى جاء بـغـير مـبـالـغة أو تـصـنع لكن
الــعـرض كـان مــجـرد سـرد قــام به الـبــلـيـاتــشـو عـلى
اجلــمــهــور لم يــســتــطع االســتــحــواذ عــلى مــشــاعــر
اجلـمـهـور أو إشـعـارهـم بـأيـة مـأسـاة. رغم تـمـاسك
ــؤلف اخملــرج أن تــيــمــة الــعــرض فــنــيًــا غــاب عـن ا
الـسـرد كـانت شـركًـا وقـع فى ثـنـايـاهـا كـمـا وقع فى
ــصـطـنع فـلـم تـشـعـر أحـدًا تــيـمـة احلـزن الــكـثـيف ا
ـأساة هـذا البـلـياتـشـو الذى لم يـسـتطع إضـحاك

اجلماهير.

صــورة واحـدة لـلــبـلـيــاتـشــو تـكـررت فى الــعـديـد من
األعــمــال هـذا الــكـيــان الـذى يــتــفـ فى إضــحـاك
الـناس وإسـعادهم ويـعـتصـره األلم وبقى أن نـسأل

ما اجلديد فى شخصية البلياتشو?
عــلى مــســرح قــصــر ثــقــافــة مــصــطــفى كــامل قــدم
اخملــرج عـــلى عــثـــمــان عــرضـه الــبــلـــيــاتــشـــو ضــمن

سرح هذا العام. شرائح نوادى ا

الــعــرض يــطـرح مــأســاة الــبـلــيــاتــشــو مـنــذ طــفــولـته
وتــفــوقه الــدراسى رغم فــقــر أســرته وأمــنــيــته بـأن
يــصــبح طــبــيــبًــا مــشــهــورًا بــيــنـمــا يــســتــغل جــارهم
الـبـلـياتـشـو الـكـبيـر قـدرات هـذا الطـفل ويـسـتـأجره
لـيــعــمل مــعه فى الــســيــرك بـلــيــاتــشــو وتـوافق األم
حــتى تــســتــطــيع تــربــيــة صــغــارهــا ويــكـبــر الــطــفل
لـيصـبح رجالً وسيـمًـا وبلـياتـشو شـهـيرًا وتـعجب به
زوجـة صـاحب الـسيـرك فـتـراوده عن نـفـسه ويـعلن
رفـضه لـهـذا احلب ألنه صـاحب مـبـاد فـتـمـارس
ســـــاديــــتـــــهــــا فـى إذالله ويـــــتم تـــــعـــــيــــيـــــنه حـــــارسًــــا
للحـيوانات ويـنتصر عـلى هذه الظـروف بالتدريب
لـيالً فى حجرته الفـقيرة حتى يـحتاج إليه صاحب
الـسـيرك ويـقـدم عـرضًـا نـاجـحًـا ويـؤهل لـلعـمل فى
ســيــرك الــعـاصــمــة وتــضــطــرب ســلــوكـيــاتـه بـســبب

رفقاء السوء.
ثـم يــــعــــود إلى ســــيــــركـه الــــقــــد ويــــقــــرر صــــاحب
الـسيـرك االنـتـقـال بـالـسـيرك فى بـلـدة الـبـلـيـاتـشو
وهـنـاك يـفـاجـأ الـبـلـيـاتـشـو بـوفـاة أمه مـنـذ سـنـوات

وتشتت أخوته فيعود مكتئبًا حزينًا لعمله ثانية.
وتـــتــقـــرب إلــيـه العــبـــة أكــروبـــات صـــغــيـــرة طــالـــبــة
ـنـحــهـا فـرصـة مــسـانـدته فــيـسـاعــدهـا ويـدربـهــا و
مـشاركـته فـى الفـقـرة الـتى يـقـدمـهـا يـومـيًـا وشـيـئًا
فــشـيـئًــا تـصـبـح فـقـرته مــلـكـهــا وحـدهـا ورغم ذلك
يتسامح معها ويـطلب منها الزواج فتجرحه وتهينه
ألنه نـسى نـفـسه وفـكـر فى الـزواج من فـتـاة أصـغر

منه بكثير.

الــعـرض يـقـدم مــأسـاة الـبـلــيـاتـشـو فــقط مع غـيـاب
بـهجة طوال الـعرض وهذا مـا يتنافى اللحـظات ا
ـغـامر مع شـخـصـيـة الـبـلـيـاتشـو بـدءًا مـن الـطفـل ا
الـــذى بـــدأ كــــفـــاحه صــــغـــيــــرًا وحـــتى صــــار أعـــظم

بلياتشو فى العاصمة.
قـام اخملـرج ومـؤلف الـعـرض عـلى عـثـمـان بـتـوحـيد
األقــنـعــة فى الـعــرض حـيـث حـيّــد الـوجــوه وطالهـا
بـــــاألبــــــيض فـى كل مـن الـــــشـــــخـــــصــــــيـــــات الـــــثالث
ـمثل بالـعـرض شخـصـية الـبـليـاتـشو الـتى قـدمهـا ا
إسالم سامى والـولد والـبنت اآلخـران اللـذان قاما
ـسـرح بــاسـتـحـضـار الـشـخـصـيـات جـمـيـعـهـا عـلى ا
واســـــتـــــطـــــاعـت نـــــرمــــــ الـــــبـــــوريـــــدى تــــــقـــــد كل
سرح بقدرة فائقة وتنوع متميز شخصياتها على ا

مأساة بلياتشو

غياب البهجة

سرحى الفراغ ا

تساؤالت

هل هى مأساة?
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اســتــعـرض كــنــجــرام زاويــة واحـدة فــقط
من حياة «ستان لوريل».

وهـــنــــاك ســـبـب آخـــر وهــــو أن كـــنــــجـــرام
اخــتــار شــكالً فـنــيــاً غــيـر مــنــاسب. فــقـد
أخــطــأ حــ جـعـل مـســرحــيــته نــوعـاً من
عقـول أن يكتفى ـونودراما فمن غـير ا ا
بـإظـهـار لــوريل وهـو يـتـحـدث إلى هـاردى
ـــوجـــود. وكـــان يـــنـــبـــغى أن يـــكــون غـــيــر ا
ثل يـقوم بشخـصية هاردى وال هـناك 
يـدرى ســر الـنـغـمـة احلـزيـنـة الـتى سـادت
ـا أراد إظـهار مـعـظم أوقـات الـعرض ر
ـثـلى الـكومـيـديا بـالـذات يتـعـرضون أن 
لــضــغـوط رهــيـبــة تـصــيــبـهم فـى حـيــاتـهم
اخلـاصــة بـالـعــصـبــيـة واالكـتــئـاب عــنـدمـا
تـسـاورهم الـشكـوك فى إمـكـانـية الـنـجاح
فى إضــــحــــاك جــــمـــهــــورهـم لـــكــــنـه كـــان
يـسـتـطـيع بـالـتـأكـيـد تـفـادى هـذه الـنـقـطـة
بـصــورة أكـثـر نــضـوجـاً تــسـاهم فى إثـراء

العرض.
ومـن الـــــعـــــروض األخــــــرى الـــــتى لــــــفـــــتت
األنـظـار مـسرحـيـة «صـعود وهـبـوط لـتيل
ـسرحـية كـوميـديا  تـدور حول فـويس» وا
فـــتـــاة مـــوهـــوبـــة فى الـــغـــنـــاء وبـــرعت فى

تقليد أصوات الفنانات القدامى.
قامت بـدور تلك الـفتـاة «ديبى سـالومان»
ــــمــــثــــلــــة بــــيـــــنــــمــــا قــــامـت بــــدور أمــــهـــــا ا
األســكـتـلــنـديـة الـشــهـيـرة «آلــيـان سـمـيث»
ـثـلــة تـتـمـتـع بـشـعـبــيـة جـارفـة فى وهى 
أسـكــتــلـنــدا حــتى إن مـجــرد ذكــر اسـمــهـا
يـــكـــفى إلجنـــاح أيــة مـــســـرحــيـــة تـــشــارك
ـمــثل األســكـتــلــنـدى أيــضـا فــيــهـا وقــام ا
«آنـــدى جــران» بــدور الـــســمــســـار الــشــره
ـال والذى يحـاول استغالل الـذى يحب ا
ـزيد مـوهـبـة «لـيـتل فـويس» فى حتـقـيق ا

من األرباح دون أى تعليم.
ــســـرحــيـــة بــنـــجـــاح كــبـــيــر فى عــرضـت ا
أسـكـتـلـنـدا وكـان ذلـك هـو الـعرض األول
لـها فى إجنلتـرا وتوقع لها مـعظم النقاد
ـــســرحــيــة الــفــشـل ألســبــاب عـــديــدة فــا
سرحـية أخرى قدمت منذ أصال إعادة 
ــنــتج أكــثــر مـن ثالثــ عــامــاً لــلــكــاتب وا
ـسـرحى «جـيم كـارث رايث» وهـو أيـضاً ا
مــنـتـج الـعــرض اجلــديــد لــكن الــفـرق أن
ـسرحـية كـتبت مـنذ 30 سـنة خـصيـصاً ا
ــــطـــربــــة أخـــرى هى «جــــ هـــوروكس».
وقـــد رأى الــنـــقـــاد أن ســـالـــومـــان تـــتــمـــتع
بـإمـكـانيـات تـقل كـثـيـراً عـمـا كـانت تـتـمتع

به هوروكس.
وهــــنـــاك أســـبـــاب أخــــرى مـــنـــهــــا لـــهـــجـــة
ـوغلة فى األسكتلندية والتى سرحية ا ا
ال تـروق لإلجنـلــيـز وهـنـاك أيــضـا كـمـيـة
ـســرحـيـة الـضــوضـاء غـيــر الـعـاديــة فى ا
والـتى يـأبـاهـا الذوق اإلجنـلـيـزى.. لـكـنـها

مع ذلك جنحت.
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ـنــظـور مــكـونــا من وحــدة واحـدة فــقط لـكن اخلــبـرة > يــكــون بـنــاء ا
والـثقافة العالية تقـود إلى تنوع عملية اإلبصـار برؤية أشكال مختلفة

بإدراكات متعددة.

سرحي جريدة كل ا

29 من  سبتمبر 2008 العدد 64

نــوعـــهــا وأحـــسب أن مــســـتــوى الـــعــرض يـــرقى به
زيد هرجـان. ونعد جـمهورنـا با للمـنافسـة داخل ا
من الـنـجـاح مسـتـقـبالً ألنـنـا مـسـرح موجـه لألسرة

وليس للطفل فقط.
حـمـدى أبـو الـعال مـخـرج عـرض (سـاعـة صـفا فى
ــصـــطــفـى) الــذى يـــشــارك بـه الــقـــومى فى مـــدح ا
رمـــضــــان يـــرفض أن يــــتـــخــــذ جـــمــــهـــور الــــقـــاهـــرة
ــســرح فى ــدى إقـــبــال الـــنــاس عــلـى ا كــمــقـــيــاس 
رمــضــان فــنـحـن لم نــقـتــصــر فى عــروضــنـا داخل
ـسـرح الـقـومى بل ذهـبـنـا بـعـرضـنـا لـلدلـتـا حـيث ا
عــــرضـــنـــا فى بـــلــــبـــيس والـــزقـــازيـق والـــعـــاشـــر من
رمضان ومن خالل ذلك رأيـنا مدى إقـبال الناس
سرح واشتـياقهم إليه. وأى فى احملافظات عـلى ا
عرض يـقدم هنـاك يجد من الـناس التـفافاً حوله
حتى حـ قـدمنـا عرضـنا فى مـسـتشـفى العـجوزة
فــــوجـــــئـــــنــــا بـ 100 مـــــريـض يــــتـــــركـــــون أســـــرَّتـــــهم
ويحـضرون الـعرض وال تـتخيـل مدى سعـادتهم به

ومدى اغتباطنا بهذه السعادة!

ـقدمـة فى رمـضان ـسـرحيـات ا هل يـشتـرط فى ا
ـــســـرح تـــقــد أن تـــكـــون ديـــنــيـــة أال يـــســـتــطـــيع ا
مـســرحـيــات اجـتـمــاعـيــة أو سـيــاسـيـة خـالل شـهـر

رمضان أسوة بالتليفزيون?
شريف عـبد الـلطيف يـقول: ال تـوجد هـناك دراما
رمضانية وغير رمضانية لكن هناك دراما فقط
لــكن مــشـكــلــة رمـضــان أن وقـتـه ضـيق بــطــبـعه وال
ـا يفـوق طـاقته ونـطلب ـسرح  ينـبـغى أن نحـمل ا
منه أن يسعى الجـتذاب اجلمهور فى هذا الشهر

فهذا عمل يفوق طاقته.
هـشــام جـمــعــة يـقــول: رمـضــان ال يـشــتـرط تــقـد
ـكن تــقـد عـروض إنــسـانـيـة عـروض ديـنــيـة بل 
واجـتـماعـيـة بـشـرط أن تـراعى جو الـشـهـر الـكر
وعــــاداته وتــــقـــالــــيـــده فـال يـــجــــوز تـــقــــد عـــرض

«روايح» مثالً فى شهر رمضان.
ويـرفض حــمـدى أبــو الـعال تــصــنـيف عــرضه عـلى
أنه عـرض رمـضـانى ويـقـول: لـقد اخـتـرت طـريـقاً
مـعـينـاً منـذ فـترة وهـو تقـد عروض تـلـيق بجـميع
ـناسـبـات الـديـنيـة مـثل هـذا العـرض الـذى يـزخر ا
باألذكار واإلنشـاد الدينى لكنه يصلح لعرضه فى
جــمــيع أوقــات الــعــام وبــعــد رمــضــان ســيــســتــكــمل
الــــعــــرض جــــوالته فـى احملــــافــــظــــات اخملــــتــــلــــفــــة.

فالعرض لم ينتج من أجل رمضان فقط.
مـــحــمــد نـــور يــقـــول: عــروض الــعـــرائس لم تـــنــجح
بــســبب ارتــبــاطــهــا بــطــقــوس شــهــر رمـضــان لــكن
بـسـبب اجملـهـود الـذى بـذلنـاه فـيـهـا وتـركـيـزنـا على
مسرح يـقدم لألسرة ودليلى على ذلك أنه عرض
(الـليـلة الـكبـيرة) الـذى انتهـى عرضه قـبل رمضان
بـيـوم واحـد بــاألسـكـنـدريــة وشـهـد جنـاحــاً مـنـقـطع
الـنـظـيـر فـقـد رفــعت جـمـيع حـفالته الفـتـة (كـامل
الـعـدد) وبـلغ اإليـراد الـيـومى لـلحـفل 3000 جـنيه
رغم أن تـذكـرة العـرض ال تـزيد عن 10 جنـيـهات
وقـد كنـا سعـداء باجلـمهـور الذى حـضر الـعروض
وأعــاد إلــيــنـــا ذكــرى جــمــهــور األوبــرا فــقــد كــانــوا
يــشـبــهــونـهـم تـمــامــاً بـســلــوكـهـم وتـصــرفــاتـهم وذوق

سرح! مالبسهم الرفيع واحتفائهم با

ـسارح فى مع بـدايـة شهـر رمـضان رفـعت معـظم ا
مصر الفتة (مـرفوع مؤقتاً من اخلـدمة) انطفأت
ـــســــارح لــــتـــضـىء فى أمــــاكن أخــــرى مـــثل أنــــوار ا
ــنــتــشـرة مــحــكى الــقــلــعــة واخلــيــام الــرمــضــانــيــة ا
ــــة كـــالــــســـيــــدة زيـــنب بــــأحـــيــــاء الـــقــــاهـــرة الــــقـــد
والــفـسـطــاط.. لـكـنــهـا تـظــاهـرات بال درامـا كــلـهـا
مــخــصــصــة لـــلــنــدوات واإلنــشــاد الـــديــنى والــذكــر
سـرح قـد صـار محـرمـاً فى هذا والـغنـاء.. وكـأن ا
ـســرح الــســاحــة خــالــيـة الــشــهــر. فى حــ تــرك ا
ـسـلــسالت رمـضـان الــتى اسـتـقــطـبت اجلــمـاهـيـر
حـــــتى تـــــعــــودوا أنـه ال درامــــا فـى رمــــضـــــان ســــوى

الفيديو!
ــســـرح الــقــومـى مــســرحـــيــة لـــشــهــر وحــيث قـــدم ا
رمــضـان اخـتـار مــسـرحـيــة (سـاعـة صــفـا فى مـدح
ــــســـرح فى ــــصـــطــــفى) فــــهل لــــزامـــا أن يــــقـــدم ا ا
رمـضـان - إذ قـدم - مـسـرحيـات ديـنـيـة مع الـعلم
ــسـرحــيـتـ األخــرتـ الــلـتــ تـعـرضــان عـلى أن ا
مـــســــرح الـــدولـــة بــــدأ عـــرضــــهـــمــــا قـــبـل رمـــضـــان

واستمرا خالله.
سرح الـقومى يقول: شريـف عبد اللـطيف مديـر ا
العـروض تـنتج مـن أجل جمـهـور يأتى لـيـشاهـدها
وأعتقد أن النـاس فى رمضان لن تستطيع متابعة
ــســرح وهـذا طــبــيــعى ألن الـنــاس بــعـد عـروض ا
اإلفـطار تـميل لـلجـلوس فى مـنازلـهم ليـرتاحوا من
عـنــاء الـيـوم ويــؤدوا صـلــوات الـتــراويح والـتــهـجـد
ويـتـابعـوا مـسلـسالت وبرامـج التـليـفـزيون ولـو كان
هـنـاك إقـبال جـمـاهـيـرى أكـثـر فى رمـضـان لزادت
الـعــروض عــمـا هى عــلــيه فى هــذا الـشــهــر ولـكن
ـــا بــعــد االحــتـــفــالــيــة ــســرح  األصح أن يــنــتـــظــر ا
ـعــتـادة الــرمـضــانـيــة حــتى يـعــود لـيــقـدم عــروضه ا

طوال العام.
يشـاركه الـرأى هـشام جـمعـة مـدير مـسـرح السالم
ويـــقـــول: مـــعـــظـم الـــنـــاس مـــرتـــبـــطـــة فى رمـــضـــان
ـنازلهم أو بـزيارة أقاربـهم وتبادل الـدعوات على
سرح الدولة وجودة حالياً  اإلفطار والعروض ا
تــكـفى حــجم ارتــيــاد الــنـاس ولــيس مــعــنى كالمى
ـــســـرحـى خالل شـــهـــر ــــنع الـــنــــشـــاط ا هـــذا أن 
سـلـسالت الشـديـد ولكن رمضـان اكـتفـاءً بـزخم ا
ال يــعــقل أن تــعـــمل مــســارح الــدولــة كــلــهــا والــبــالغ
عددها 8 مسارح خالل هذا الـشهر لكنه بعضها
يـعـمـل والـبـعض اآلخـر يـنـتــهـز فـرصـة هـذا الـشـهـر
فى إجراء الصيانـة الدورية للمسارح واالستعداد
ــســرح الــتــجــريــبى الــذى ســيــبــدأ بــعــد ــهــرجــان ا

رمضان مباشرة.

مــحـمـد نــور مـديـر مــسـرح الـعــرائس يـقـول: لــديـنـا
نـــشـــاط مــكـــثف خـالل هــذا الـــشـــهـــر ألنــنـــا نـــقــدم
عــروضــنــا فى ثالثـــة أمــاكن هى مــتــحف مــحــمــود
مخـتـار وصنـدوق الـتنـمـية الـثـقافـيـة ومركـز طـلعت
حـــرب وهـــذا مـن شـــأنه حتـــمـــيـــلـــنــا بـــعـبء كـــبـــيــر
الضطرارنا لفك ديـكوراتنا ونقـلها من مكان آلخر
ـنا يومـياً لـكـننـا سعـداء بـالتـجـربة وسـعداء بـتـقد
حلــــفــــلــــتــــ أو ثالث حــــفالت يــــومــــيــــاً فى أمــــاكن
مخـتـلـفـة وبـاإلقـبـال اجلـمـاهـيرى الـذى حتـظى به

عروضنا.
سرح ويقول إن هذا النـجاح نتاج ورشة مـعقودة 
الـــعــرائس مـــنــذ أكـــتــوبــر 2007 لــلــبـــحث وتــقــد
جتــــارب جـــــديــــدة وقــــد تـــــكــــلـــــلت هـــــذه اجلــــهــــود
ــــهـــرجـــان بـــاشــــتـــراكـــنــــا بـــعـــرض لــــلـــعــــرائس فى ا
الـــتـــجــــريـــبى الــــقـــادم فى ســــابـــقـــة هـى األولى من

اضى بحديقة األزهر بحفل موسيقى كبير. ورد الثقافى اختتمت برنامجها الرمضانى «حى» مساء اخلميس ا > مؤسسة ا
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 شريف عبداللطيف

هشام جمعة

شريف عبد اللطيف:
 لن نستطيع 

جذب اجلمهور 
فى الشهر الكر

هشام جمعة:
نستغل الفرصة
إلجراء الصيانة
واالستعداد
للتجريبى

نشاط مكثف

مثل واإلدراك احلسى فى مفهوم ابن سينا(3)  تدريب ا

> إن الـتغيـرات التى حتدث فى أطـوارها هى االختـالل فى زوايا الرؤية
اعـتمادا على زوايا اإلسقاط الضوئى ضمن احمليط الذى تتواجد فيه

الكتلة.

> مسرح عنيزة بالسعودية يستعد حالياً لتقد مسرحية «قم. طس» على مسرح التربية والتعليم من إخراج محمد أحمد الدهش.

سرحي جريدة كل ا
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بــــإشــــراف الــــفــــنــــان ســــامى طـه وكــــذا مــــحـــاوالت
ــرحـوم مـنــصـور مـحــمـد تــلـمـيــذ نـبـيـل مـنـيب إلى ا
ى لتدريب جانب مـنهج الفـنان كـرم مطاوع األكـاد
ــمـثل ـمــثل وكــذا مــجـمــوعــات أسـاتــذة حــرفـيــة ا ا
ــســرحـيــة. وفى األردن ــعــهــد الــعــالى لــلــفــنــون ا بـا
مثل من بيـانات مسرح ـكن رصد منهج تـدريب ا
الـفــوانــيس بـإشــراف الـفــنــان نـادر عــمـران وعــامـر
مـــاضى ومـــنـــهج مـــســرح اجلـــوقـــة لـــلــفـــنـــان خـــالــد
ؤسسـة نور احلس الـطريفى ودورات التـدريب 
بـإشراف الفـنانة لـينا الـتل وتدريـبات الفـنان ناجح
مــحــمــود والــفــنــانــ مــحــمــد الــصــمــادى وحــســ
اخلطيب إلى جانب دورات الـتدريب التى تعقدها
رابــطــة الــفــنــانــ األردنــيــ الــتى طــبــقــهــا اخملــرج
مـحـمــد الـضـمـور فـى مـسـرحـيـة "شــاطئ الـزيـتـون"
وتـدريـبــات مـخـتـبــر الـرحـالـة األردنى الــتى يـتـوالهـا
عــبــد احلــكــيم حــرب إلى جــانب اجــتــهـادات قــسم
ـسرح بـجـامعـة الـيرمـوك بـقيـادة د. عـونى كرومى ا
ومنور ربيعات ومحمد خير ومحمد يوسف ومخلد
الــــزيــــودى الــــذى يــــتــــولـى تــــدريب مــــنــــهج احلــــركــــة
ــســرحــيــة ثـم هــنــاك مــنــهـج تــدريب فــرقــة مــوال ا
لــلـفـنـان غــنـام غـنـام أمــا فى سـوريـا فــيـمـكن رصـد
ـسرح القومى محاوالت الـفنان جـهاد سعـد مدير ا
السـورى وظهـرت إبـداعات الـناقـد الـدكتـور رياض
ا وجـسد تـطور فى تـدريب ا عـصمت ومـنهـجه ا
ــمـــثل ثم اجـــتـــهــادات الـــفــنـــان فــائـق عــرقـــســوس ا
ـطاط وفراس ويـوسف أبو حال صـاحب اجلسد ا
ـعـهـد الـعــالى لـلـفـنـون بـهـنـسـى وتـدريـبـات شـبــاب ا
ـــرحـــوم فــواز ـــســـرحــيـــة بـــســـوريــا الـــتـى قــادهـــا ا ا
الـسـاجـر ومن بــعـد تـوالهـا د. تـامــر الـعـربـيـد. وفى
كن رصد مـحاوالت وأبحاث الـفنان قاسم بـغداد 
محـمد ومنـهج الفنـان سامى عبـد احلميـد للتـعبير
اجلـــســدى الــذى درسـه فى لــنـــدن وكــذا إبــداعــات
ـسـرح فى الـعـراق مــنـهـا مـحـاوالت الـفـنـان شـبـاب ا
عـــــزيـــــز خـــــيـــــون وزمـالئه. وفـى اإلمـــــارات تـــــعـــــقــــد
ـمـثل بـرعـايـة الـدورات الـتـدريـبـيـة لـتـدريب جـسـد ا
ــســـرح هـــنــاك حـــيـــنــمـــا يـــدعــون مـــســـئــولـى قــسـم ا
اخلـبـراء فى هـذا الـتـخـصص ومـثال ذلـك دعوتـهم
ـــنـــصف الـــســـويــسـى. وفى قـــطـــر يــزداد لــلـــفـــنـــان ا
االهـتمـام بـهـذه الـتـدريـبـات عـلى الـسـاحـة الـنـظـرية
ـــدرسـى وفى الــــفـــرق ـــســــرح ا فى األنــــديـــة وفـى ا
ـسـرحـيـة مـنـهـا مـحـاوالت الـفـنـان حـمـد الــقـطـريـة ا

الرميحى وزمالئه.
أمـا فـى الـكـويت فـنالحظ مـحـاوالت حـسـ مـسـلم
واهـتـمـامـات دخـيل الـدخـيل والـفـنـان فؤاد الـشـطى
ـــنـــصــور وفى ـــســـرح الــكـــويــتـى ومــحـــمــد ا وفــرق ا
الـــبـــحـــرين: هـــنـــاك اهـــتـــمـــام فـــرقـــة أوال ومـــســـرح
الـصـوارى ومخـتـبر مـديـنة عـيسـى بقـيادة عـبـد الله
السـعداوى ثم اجـتهـادات جـمعـان الرويـعى ومحـمد
ـــــمـــــثل الـــــنـــــاقـــــد يـــــوسف احلـــــداد وأبـــــحـــــاث فـن ا
احلــــمـــدان ود. إبـــراهـــيـم غـــلـــوم وكـــتــــابه "تـــدريب
ـســرح الـيــمـنى ـمــثل". وفى الــيـمن يــهـتـم شـبــاب ا ا
كن مالحظة اهتمام مثل. وفى عمان  بتدريب ا
شـبـاب األنديـة مـثل الـنـادى األهلى وفـرق الـشـباب
عـلى الساحة العـمانية. وفى السـودان يهتم الفنان
ــدرس بــاجلــامــعـــة وصــاحب مــنــهج عــادل حـــربى ا
ــــمـــثـل بـــاســــتـــغـالل الـــطــــقــــوس احملـــلــــيـــة تــــدريب ا
الـســودانـيـة هــذا إلى جـانب  اجـتــهـادات األسـاتـذة
عـبـد احلكـيم الـطـاهـر والـسـنى دفع الـله وغـيـرهـما
ـسـرح. عـلى الــسـاحـة الــسـودانـيــة وأسـاتـذة قــسم ا
أمــــا فـى الــــســــعــــوديــــة فــــيــــمــــكن رصــــد احملــــاوالت
اخمللصة الدءوبة للجمـعية العربية للثقافة والفنون
ـمــلـكـة والــتى بـرز ــنـتــشـرة فى أرجــاء ا وفـروعــهـا ا
ـسـرحــيـة والـتى شـارك ـهــرجـانـات ا إنـتـاجــهـا فى ا
ـسرحى الـعربى أحـد جنومـها فى عـرض اخملتـبر ا
ـسـرحى الـعـربى األول بـالـقـاهـرة وهـو فى مـلـتـقى ا

الفنان السعودى راشد الشمرانى.

ـمـكن أن نـسـتـفـيـد بـتـفـسـيـرات ابن سـيـنـا فى من ا
شــــرحه لــــعـالقــــة احلــــواس الــــظــــاهــــرة بــــاحلـــواس
الــبـاطــنـة وهــو تــفـســيـر من احملــتــمل أن يـفــيـد فى
االرتـكـاز عـلـيه فى بـعض الــتـطـبـيـقـات الـتى نـبـحث
عـنهـا والـتى قـد تـسـاعـد فى العـثـور عـلى تـدريـبات
ـكن االســتـفـادة من ــمـثل.. هـذا إلـى جـانب أنه  ا
تــفــســيــرات ابـن ســيــنــا وغــيــره مـن فالســفــتــنــا فى
عالقـة الــروح والـنـفـس والـبـدن بــاعـتـبــارهـا أجـهـزة
داخـلـيـة وخـارجـيـة لإلنـسـان حسـب تـفسـيـره. وهى
كـذلك بـالـنـسـبـة لـلـمـمـثل.. حـيث إن تـفـسـيـره لـتـلك
الــعالقـــات ان مــزيــجـــا من تــفـــســيــرات الـــفالســفــة

اليوناني وفالسفة األسكندرية وجالينوس.
ـــــمـــــثـل قــــد ـــــا ال شـك فـــــيه أن مـــــنـــــظـــــرى فن ا
اســتـفــادوا من الـتــفـســيـر الـفــلـســفى لـعـالقـة الـروح
والـذهن والـنـفس والـبدن كـمـا الحـظـنا وهـنـا يـعود
ســتـــانــسالفـــســكى لـــيــؤكــد "الـــرابــطــة بـــ اجلــسم
والـروح رابـطـة ال تــنـقـصم وحـيـاة أحـدهـمـا مـصـدر

حلياة األخرى".
وكل عـمـل جـســمــانى.. يـصــدر عن شــعــور داخـلى
وبالتـالى فإن لكل دور جـانب متـشابكـ أحدهما
داخـــلى واآلخــر خـــارجى واشــتـــراكــهــمـــا فى هــدف
يقربهما من بـعضهما البعض ويقوى الروابط التى

تربط بينهما.
ـمـثل وفــيـمـا سـبـق مـا يـؤكـد اهــتـمـام مـنــظّـرى فن ا
وارتـكـازهم عـلى الـتـفـسـيـر الـفـلـسفـى لعـالقة عـالم
الـذهن والـنــفس واجلـسـد حلــدوث االنـفـعـال الـذى
هـو نتيجة الـعالقة التى أوردها سـتانسالفسكى –
فى الـفقـرة السـابقة  – وقـد يكون االنـفعال نـتيجة
رد فــعل إمــا داخــلى  – كــمــا ورد ســابــقًـا  – أو رد
فــعل خــارجى.. وقــد أورد أرسـطــو كــيـفــيــة حـدوث
االنفـعـال فى احلس الـبـاطنى  –حـسب نـظـريته –
فــقـــدر أنه نــاجت عن وصــول االنـــفــعــاالت احلــســيــة
ــوجـودة فى أعــضــاء احلس الـظــاهـرة إلى عــضـو ا
احلس الــبــاطـن. وأن انــفــعــال احلس الــظــاهــر من

اخلارج وانفعال احلس الباطن من الداخل.
وقـد علق أحـد اآلراء عـلى وجهـة نـظر أرسـطو فى
تــفـسـيـر االنــفـعـال بـأنــهـا تـقـتــرب بـعض الـشىء من
رأى عـلـمـاء الـنــفس احملـدثـ الـذين يــسـلـمـون بـأن
ـــــكن اإلحـــــســـــاســـــات تـــــتـــــرك آثـــــارا فـى الـــــبـــــدن 
اسـتـعـادتــهـا فى عـمـلــيـة الـتـذكـر والــتـخـيل غـيـر أن
علماء النـفس احملدث يذهبون إلى أن هذه اآلثار
حتفظ فى اجلهاز العصبى ال فى أعضاء احلس.
ويــرى ابن سـيــنـا أن انــفــعـال احلــواس الـظــاهـرة ال
يـنـتـهـى عـنـد أعـضـاء هـذه احلـواس بل يـسـتـمـر فى
األعــضــاء احلــســيــة حـتـى يـصـل إلى الــدمـاغ حــيث
تـوجد مـراكـز احلـواس الـبـاطـنة فـيـحـدث االنـفـعال
احلـسى الـبـاطـنـى اخلـاص بـهـا وبـذا يـرى الـبـعض
أن تـفـسيـر ابن سـيـنـا أقـرب إلى وجـهـة نـظـر الـعلم

احلديث من أرسطو.
ويــــذهب ابن ســــيــــنــــا إلى أن انــــفــــعــــاالت احلـــواس
الــــــظــــــاهــــــرة تـــــــصل أوالً فـى الــــــدمــــــاغ إلـى احلس
ــــشــــتــــرك ويــــعــــرفـه بــــأنه: قـــــوة مــــرتــــبــــة فى أول ا
ـقـدم من الــدمـاغ تـقــبل بـذاتـهــا جـمـيع الــتـجـويـف ا
ـــنــطــبـــعــة فى احلـــواس اخلــمس. ويــؤدى الــصــور ا
ــشــتـرك إلـى قـوة أخــرى هى اخلــيـال أو الــتـخــيل ا
ــــا فــــيه مـن صـــور ــــصــــورة ويــــصــــبح اخلــــيــــال  ا
تخيلة احملسوسات اخملزونة مصدرًا لالنفعاالت ا

والوهمية.
والتخيل عند ابن سينا ال يختلف معناه مع تعريف
الــعـلم احلــديث له فــقــد أورد أحــد اآلراء أن ولـيم
جــيـمس عــرف الـتــخـيل بــأنه الـقــوة الـتى تــسـتــعـيـد
ــاضـيــة ويـقـول: إن ــاذج أو صـور اإلحـســاسـات ا
هـناك وظـيفـت لـلتـخيل إحـداهمـا مجـرد استـعادة
اإلحـــــســــاســـــات كـــــمــــا كـــــانت فـى األصل ويـــــســــمى
ستعيـد) والثانية جمع عناصر متباينة بالتخيل (ا
من إحساسات مختلـفة لتأليف مجموعات جديدة
ـبتكـر" (بكسـر الكاف). وهو مـا نسـميه بالـتخيل "ا

وهنا قد يكمن االختالف.
وبـعـد هـذا االسـتـعـراض الـسريـع.. لـتـفسـيـرات ابن
سـيـنـا لـعالقـة أجـهـزة اإلنـسـان الـداخـليـة بـأجـهـزته
اخلارجية  –التى كانت آخر محطات الوصول فى

رحلة البحث عن عالقة النفس باجلسد.
أمثلة عربية فى محاوالت التجريب
مثل العربى سرحى لالهتمام بجسد ا ا
ال شك أن هــنــاك مــحـاوالت جــادة وطــمـوحـه عـلى
ــســرح الــســاحـــة الــعــربـــيــة نــذكـــر مــنــهـــا بــيــانـــات ا
االحـتـفالى واهـتـمـامه بـاجلسـد ودلـيل ذلك اإلنـتاج
ـسـرح على الـتعـبـيـرى الزاخـر فى عـروض شـباب ا
غربى د. الـساحة هذا إلى جـانب أبحاث النـاقد ا
ـنـظـر االحـتـفـالى عـبـد عـبـد الـرحــمن بن زيـدان وا
الـــكــر بـــرشــيـــد ومــحـــاوالت الــطـــيب الــصـــديــقى
ـكن مالحـظة اجلادة وعـلى الـساحـة اجلـزائـرية 
ـسرح اجلـزائرى طمـوحات فـرقة الـبـحر وشـباب ا
ـرحــوم عـبــد الـقـادر ومــحـاوالت كل من بــوكـروح وا

علولة.
وفى تــونس مالحــظــة عـــنــاق الــفن الــتــشــكــيــلى مع
الـفن الــتـعـبــيـرى فى إبـداع احلــبـيب شـبــيل وفـنـانى
الـســاحـة الـتــونـسـيــة مـثل الـفــاضل اجلـغــايـبى وعـز
ـــنـــجى بن ـــنـــصف الـــســـويـــسى وا الـــدين قـــنـــون وا
ــسـرحى إبــراهـيـم إلى جــانب شــبـاب الــتــنــشــيط ا
ــنــتــشــرين فى أرجــاء تــونس كــمــا يــقــول الــفــنــان ا
ــعـــهــد إكــرام عـــزوز إضـــافــة إلى جـــهـــود شــبـــاب ا
سرحية أمثال عبد القادر منصور العالى للفنون ا
ــصــمــودى ثـم هــنــاك احملـاوالت والــفــنــانــة يــسـر ا
ــمــثل لــلـنــاقــد الــتــونـسى اجلــادة فى أبــحــاث فن ا
مـنــهـا بــحث بـعــنـوان الـتــحـلــيل الـعالمــاتى لـفن أداء
ـسـرحى وكـذلك أبـحـاث خـبـرة الـشـيبـانى ـمـثل ا ا
وغـيــرهــمــا. أمـا عــلى الــســاحــة الـلــيــبــيـة فــنالحظ
طمـوحات اخملرج مـحمد الـعالجى وصادق شـاكير
والفنـان خليل العـريبى نقـيب الفنانـ ببنى غازى
ـسـرح بــكـلـيــة الـفـنــون بـطـرابـلـس بـقـيـادة وشــبـاب ا
ـســرحـيـ فى بـنـغـازى الــنـاقـد مـحـمــد الـتـهـامى وا
ــثـال ال احلـصــر الـفـنـان نــذكـر مـنــهم عـلى ســبـيل ا
عـلـى الـفالح وفى مـصــر تـبـرز مـحــاوالت الـدكـتـور
ـمــثل وشـبـاب الـفـرق نـبـيـل مـنـيب لـتــدريب جـسـد ا
سـرح الهـناجـر بتشـجيع د. هـدى وصفى احلـرة 
ـســرح بـالــثـقــافــة اجلـمــاهـيــريـة ثم شـبــاب نــوادى ا

 هناك محاوالت
عربية جادة لالهتمام
مثل وعلينا بجسد ا
إعادة قراءتها

ضد التعصب
إن أحـد أهم األسـبـاب األسـاسـيـة فى الـتـدهـور الـذى
يــعـيــشه الـعـالـم الـذى مـازلــنـا نـطــلق عـلــيه الـثـالث
وأحـيـانًا الـعـاشـر أو األسـود هو هـذا الـتـعـصب الذى
ـثقفـة فى اجملتمع يسعى إلى قـمع وذبح الطلـيعة ا
التى هى - كما يقول جابر عصفور فى كتابه بعنوان
دنى قال نفسه - خط الـدفاع األول عن اجملتمع ا ا
ا وقيمه احملدثـة والهدف هو تـقويض هذا اخلط 
ـدنـيـة ومـؤسـسـات ـهـد إلسـقـاط مـشـروع الـدولـة ا
ـدنى عــلى الـسـواء وذلك هــدف سـيـاسى اجملـتــمع ا
بالدرجة األولى حتى لو تخفى حتت شعارات دينية

وأقنعة تبريرات اعتقادية.
ويـطــرح جـابـر عـصــفـور عـدة تـسـاؤالت أهــمـهـا كـيف
ـثـقف أن يـعـالج قـضـايـاه بشـكل آمـن وكل ما ـكن 
ـكـن ألسـتاذ حـوله مـهـدد بـقـمع الـتـعـصب? وكـيف 
جــامــعى أو لـنــاقــد أدبى أو غــيـره أن يــعـمـل بـحــريـة
ونـيران الـتـعصب تـنـدلع من حـوله وتهـدد بـحرق كل
ـكن ـدنـى? كـيـف  مــا يــرتــبط به من قــيم الــعــلم ا
ـارس إبـداعه وهــو يـشـعـر أن احلـضـور لـلــمـبـدع أن 

اإلبداعى نفسه مهدد باالستئصال?!
إنه ال سبيل إلى ازدهار الـفكر إال بتـحرير العقل من
كـل الــقــيــود وال ســبــيل إلى إبــداع حــقــيــقى ونــحن
نفرض عليه الـرقابة أو نروعه بالـتعصب الذى يحل

محل التسامح.
ويرى جابر عـصفور أن اخلطـوة األولى فى التأصيل
حلرية الكتابة هى محاولة الكشف عن نقائص هذه
تـمـثلـة فى طـبائع احلـرية ومـواجـهتـهـا خصـوصًـا ا
ــكن أن تــؤدى إلــيـه من تــقــهــقـر االســتــبــداد ومــا 
لإلبداع ولـلحـرية وهـو فى هذا يـربط ب الـتعصب
والقـمع حـيث إن التـعصب هـو الـعلـة األولى للـقمع
ووجهه األول خاصة ح يتنـكر العقل حلرية غيره
فـى االجـتــهـاد مــعـتــبـرًا أن حــقه هــو احلق الـوحــيـد
طلق الذى ال يقبل فيه مناقشة وذلك على نحو وا
يــقــضى إلى إلــغـاء وجــود اآلخــر بـواســطــة فـعل من
أفــعـال الــعــنـف الـذى يــســتــأصـل حـضــور اخملــتــلف
مــعـنـويًــا أو مـاديًـا ويــرى عـصــفـور أن الـتــعـصب هـو
الــوجه اآلخـر لـألصـولــيـة بـنــفى أى حــضـور مــغـايـر
ينتهى إلى عنف يبدأ باللغة وال ينتهى إال بالقنبلة
ـارس القمع عـلى من يخـالفه وهو فى تـعصب  فا
هــذا يــشــبـه داء الــكــلـب الــذى يــســرى فـى صــاحــبه
وذجًا فيصيبه باجلنون تمـامًا وقد شهدنا مؤخرًا 
ـاذج لـهــذا الـنــوع من اجلـنــون الـكــلـبى ومن قــبـلـه 
الــذى يــريــد صــاحــبه مــصــادرة كــتب مــتــخــصــصــة
ـتـخـصصـ تـدعـو إلى تـكـر روادنا وكـأنـهـا تـدعو
ـــيـــادين واآلثــار إلى الـــكــفـــر واإلحلـــاد وتــفـــجـــيــر ا
طـارات ومـؤسسـات الدولـة واالنـقالب علـيهـا وقد وا
ــصــادرة لــوثــة عــقــلــيــة جملــرد أن أصــابت صــاحب ا
ــا لـديه من ضــاعت فـرصــته فى الــبـيع والــتـســويق 

مخزون مسروق.
ــثــقف فى هـــذا الــواقع - كــمــا قــال طه ــلـك ا وال 
ــسك بــقـلــمه الـذى بـه يـدافع عن حــسـ - إال أن 
الوجـود والكرامـة ضد كل أنـواع الفـساد الـذى يحيل

حياتنا إلى ما هى عليه.

عبدالرحمن عرنوس
يكتب عن:

د.أحمد
سخسوخ

سرحى شهد ا ا

سارح مرفوعة مؤقتاً من اخلدمة ا
فى شهر رمضان دائماً وأبداً

محمد نور: 
نحن استثناء.. 
نقدم ثالث
حفالت يومياً

محمد نور

حمدى أبو العال:
جمهور القاهرة ليس

مقياساً 
وجتربة األقاليم

أفضل

 حمدى أبوالعال

مسرحيات رمضانية دينية

يرتكز اهتمام منظرى
مثل على التفسير فن ا
الفلسفى لعالقة الذهن
والنفس باجلسد
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كـان (كتلة  – كـمية) (طول كان والـزمان فيـكشف عن ا > إن الـضوء يحـمل ا
وعـرض وعمق) عن طـريق الظل والـتظلـيل واللون والـشكل ويـحوله إلى كيف

من خالل داللته ومعانيه.

سرح الطفل فى الفترة من 15 إلى 25 نوفمبر القادم. سرح ببغداد أعلنت عن تنظيمها للمهرجان اخلامس  > دائرة السينما وا

سرحي جريدة كل ا
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فيصل ندا

فيصل ندا لـ "مسرحنا":

صرى سرح ا ا
 دخل غرفة اإلنعاش

واأللـفـاظ اجلنـسيـة ويـذهب لألعمـال الـناجـحة الـتى حتـمل قيـمة
وفكرا".

ـسـرح × مـا رأيك فى الــضـجـة الـتى أثـيـرت حــول مـا يـسـمى بـا
اإلسالمى عند عرض مسرحية "الشفرة" على مسرحك?

مسـرحية "الـشفرة" عـرض عادى جدًا قـدمتهـا مجمـوعة شباب
من بطـولة وجـدى العـربى وتـأليف أحـمد مـرسى وإخراج كـمال
عطـيـة تتـنـاول بشـكل كومـيـدى سيـاسى سـاخر. قـضـية الـعالقة
ب احلاكم والشعب وتنـاول مشاكل اجملتمع. وقدمت لها دعاية
مــســيــئــة لــهـــا وأثــار اإلعالم عــلــيــهــا حــربًــا دون مــبــرر وقــيل إن
ـــســلــمــ فـــيــصل نــدا جـــعل مــســرحـه إسالمــيًــا وأن اإلخــوان ا
ـسـرح ـولــون الـعــرض وهـذا غــيـر صـحــيح إطالقًــا. فـمــازال ا
يحـمل اسمى. وليس لـى أى توجه مع أى جهـة أو مؤسـسة. فلى
شـرطـ لتـأجيـر مـسرحى ألى مـسـرحيـة: أوالً موافـقـة الرقـابة
سرح وثانيًـا موافـقة األمن وإذا تـوفر الـشرطان أقـوم بتـأجيـر ا

ولست مسئوالً عما يقدمه من مضمون".
×كيف ترى مسرح الستينيات الذى بدأت معه? 

ـيز فـتـرة الـسـتيـنـيـات هـو إنشـاء مـسـرح الـتلـيـفـزيون - أهم مـا 
عـام  1961بــأوامــر وزيــر الـثــقــافــة عــبــد الــقــادر حــا من أجل
ـسرح إنتـاج مـسـرحـيـات تغـذى الـشـاشـة الـصغـيـرة وأتـاح هـذا ا
ـسرح ـبـدع فـى كافـة تـخـصـصـات ا تـخـريج جـيل جـديـد من ا
"تــألــيف  –تــمــثــيل  –إخــراج". أنـــشــئت فـى الــبــدايـــة ثالث فــرق
ـتـمـيز جنـحـت أعـمـالـهـا ثم زادوا لـعـشـر وكـان يـديـرهـا الـفـنـان ا
ــوظــفــ فــقط. الــســيـــد بــديــر ولم يــكن مــعـه ســوى اثــنــ من ا
ـهـنـدس سـعـيـد صـالح عـادل إمـام وخـرج مـنه الـنـجـوم "فـؤاد ا
نعم مدبولى مـحمد عوض سمير غا جورج سيدهم عبد ا
يـونس شـلـبى وغـيـرهـم" وقـدم أعـمـال ذات قـيـمـة أثـرت احلـياة
الـــفــنـــيـــة. وأذكـــر أن أول مـــســرحـــيـــة قـــدمـــتـــهــا لـــفـــرقـــة مـــســرح
التـليفزيون وأنـا بالفرقـة الثالثة بـكلية الـتجارة بجامـعة القاهرة.
ــســدود" إلحــســان عــبــد حــيـث قــمت بــإعــداد قــصــة "الـــطــريق ا
القـدوس. وذهبت بها للـسيد بدير الذى كـان قد قدمها من قبل
فى فيلم بـطولة فاتن حـمامة وأحمـد مظهر وفـشلت. وأخذها
ـهـا بـطـولة يـوسف مـنى وقـرأهـا وأعـجب بـهـا ووافق عـلى تـقـد
شعـبـان وزيـزى مـصـطـفى وحـققـت جناحًـا مـنـقـطع الـنـظـير. ولم
يـكن مـســرح الـتــلـيـفــزيـون يــقـتـصــر عـلى الــقـاهـرة فــقط بل كـان
هــدفه أن تـعــرض أعـمـاله فى جــمـيع احملـافــظـات لـنــشـر الـوعى
ـسئـولـ عنه الثـقـافى والـفنى بـهـا وهذا مـا نـطالـب به اليـوم ا
ونـطـالـب بـأن يـعـود بـفــكـر مـؤسـسـة الــسـيـد بـديـر لـكـى نـسـتـطـيع
ــسـرح احلــالـيــة وتـفــريخ جنــوم من الـشــبـاب اخلـروج مـن أزمـة ا

حتترم حركة الفن"
× ما أسباب توقفك عن الكتابة التليفزيونية ?

-أنـــا رائــد الــدرامــا الــتـــلــيــفــزيــونـــيــة بال مــنــازع وأول مـن كــتب لــهــا
ـــدة خــــمس ســـنـــوات فى بـــدايـــة ســـيـــنـــاريـــو مـــســـلــــسل. وحـــصـــلت 
الـــتــلـــيــفــزيـــون عــلى أفـــضل ســيـــنــاريـــست. ومــا حـــدث بــعــد نـــكــســة
1967ظهرت اجتاهات فكرية لم أقتنع بها ورفضت تسخير قلمى
ـسئـول لـنشـرهـا مثل "الـشيـوعيـة" وبدأت كـتـاباتى ال حتـوز رضا ا
ــا أدى إلـى الــهـــجـــوم عــلّى بـــالـــدولــة وال حتـــظى بـــتـــوجــيـــهـــاتــهـم. 
ومحاصرتى فاضطررت لالنسحاب من الكتابة للتليفزيون وركزت
سرح "من أجل حفنة سرح والسـينما. فقدمت فى ا نشاطى على ا
ــتـزوجــون وغـيــرهـا". نـســاء أهًال يـا دكــتــور الـصــعـايــدة وصـلــوا ا

وللسينما قدمت ما يزيد عن  140 فيلًما بطولة كبار النجوم.
اذا تـوقف إعداد الـروايات والـقصص لـلمـسرح عـكس ما كان  ×

اضى? فى ا
ـــوت عـــظـــمــائـــنـــا من الـــقـــصـــاصــ ـــنـــبع الـــفـــكــرى  النــتـــهـــاء ا
فــفى بـدايــتى أعـددت والـروائــيـ أو اســتـهـالكـنــا لـكل أعــمـالــهم
لـلمسـرح روايات وقصـصًا إلحسـان عبـد القدوس فـتحى غا

ثروت أباظـة وغيرهم. وحقـقت بفضل أسمـائهم الكبـيرة جناحًا
رائـعًـا. وال يوجـد كـتـاب جدد يـسـتـطيـعـون تـقد إبـداع حـقـيقى
فــالـشـبـاب الــيـوم لـهـم اجتـاهـات وأفـكــار غـريـبــة ومـوضـوعـات ال

ها. وأتمنى العودة لالهتمام بهذا النظام. تصلح لتقد
صرى? اذا اختفت الكوميديا من حياة الشعب ا  ×

ـســئـولــ ال يـحـبــون الـكــومـيـديــا الـتى تــنـتــقـدهم وتــسـخـر - ألن ا
مـنــهم ويـعـتــبـرونـهــا سالًحـا ضـدهـم.. فـعـنــد الـنـظـر إلـى خـريـطـة
ـســرح والـسـيــنـمــا والـتـلــيـفـزيــون جنـد أغــلـبـهــا أعـمـاًال األعـمــال بـا

تراجيدية حزينة أو تاريخية وال يوجد إال القليل من الكوميديا.

منـتج وكاتب مـسرحى وتـليـفزيـونى وسيـنمـائى قضـية عـلى فرقة
سرح  وأدخلـهم السجن خلروجهم - كما يقول- ثالثى أضواء ا
ـسرح  عـلى اآلداب الـعـامـة بـإحـدى مـسـرحيـاته.. عـن رأيه فى ا
اآلن وصـفه بـأنه دخل غـرفـة اإلنـعـاش وطالب بـتـطـويـره لـيواكب

التكنولوجيا.
ــســلــمـ وعـن مـواقــفه وعن اتــهــامه بــبــيع مــســرحه لإلخــوان ا
ـسـئـولــ فـأوقـفـتـه عن الـكـتـابــة لـسـنـوات وآرائه الـتى صــدمت ا

طويلة يتحدث فيصل ندا.

هل لـلـرقابـة عـلى األعـمال الـفـنيـة أهـميـة فى زمـننـا هـذا? وما
موقفك منها خاصة وأن لك مشاغبات شديدة معها??.

- أؤيـد وجـود الـرقـابـة عـلى اإلبـداع رغم اعـتـراض الـبعـض على
ذلك. فـالواقع عـكس ما يـتصـورون. وأعـتبـرها مـثل الفـلتـر الذى
يــنــقى الــفن من الــشــوائـب. ولــكن ســيف الــرقــابــة يــطــبق لــديــنــا
بطـريقة خـاطئة. خـاصة لألعمـال التى تتـناول السـياسة والدين
واجلـنس وهذه نـظـرة قـاسيـة جـدًا. فـكثـيـرًا ما جنـدهـا تـدخلت
ـسـرحـيــات واألفالم ألسـبـاب تـافـهـة ــنع وإيـقـاف الـكـثــيـر من ا
وبـســيـطـة. رغم أنــنـا لم نـســمع عن وجـود مــسـرحـيــة أو فـيـلم أو

مسلسل أحدث انقالبًا بالعالم.
فـالـرقابـة حتمل هـمومًـا أكـثر من حـقهـا وأيـسر شىء لـديهـا هو
ـنع وذلك ألن مـعـظم الـعـاملـ بـهـا ال يـعون احلـذف والـرفض وا
هدفها وماهيتهـا جيدًا. فوجودها مهم.. ولكن عليها أن تمارس
ـتـغـيـرات والـتـطورات دورهـا بـعـقلـيـة مـسـتـنـيـرة واعيـة فى ظل ا
ــفــتـوحــة والـفــضـائــيـات الــتى يــشـهــدهـا الــعـالـم من الـســمـاوات ا
واإلنـتـرنت وغـيـرها ومـواقـفى مع الـرقـابـة شديـدة لـلـغـايـة وكنت
ـؤلف الـوحــيـد الـذى رفع قــضـيـة عـلى أكــثـر تـشـددًا مــنـهـا وأنــا ا
سـرح" خلـروجهم عـلى اآلداب العـامة فى فـرقة "ثالثى أضـواء ا
مــسـرحـيـتـى "أهالً يـا دكـتـور" واســتـطـعت إيــقـافـهــا رغم الـنـجـاح
الــسـاحـق الـذى حــقـقــته وقـتــذاك. وأوقـفـت أعـضــاء الـفــرقـة فى

قفص االتهام وأدى ذلك النقطاع العالقات بينى وبينهم.
ـانى بدور الفن فى وال بد من تسـجيل مـوقفى هذا لـلتاريخ; إل

اجملتمع بعيدًا عن اخلروج على آدابه.

صرى اليوم? سرح ا كيف ترى حال ا
-أرى أنه دخل غـرفـة اإلنـعـاش ويـحـتـاج لألكـسـجـ إلنـقـاذه من
احلــالـــة الــتى يـــرثى لــهـــا من قـــلــة الــنـــصــوص اجلـــيــدة وتـــفــاهــة
ـــبــدعــ ـــوضــوعــات الـــتى تـــقــدم حــالـــيًــا وعـــدم االهــتــمـــام بــا ا
ــسـرح عــبــدا أمـام الــنــجـوم  –سـواء فى . وأصــبح ا احلـقــيــقـيــ
الـقـطـاع الـعـام أو اخلـاص - بالـرغـم من ذلك فـتـوجـد مـحاوالت
يــقـوم بــهــا مـســرح الــدولـة فى تــقــد أعـمــال جــيـدة. وخــشــبـات
مـسـارحنـا فى حـاجـة لـلـتـطويـر والـتـجـديـد لـتواكـب التـكـنـولـوجـيا
احلديثة حتى نستطيع تقد اإلبهار والدهشة جلذب اجلمهور
الـذى عـكف عن الـذهـاب لـلـمسـرح فى ظـل انتـشـار الـفـضـائـيات
التى يـشاهد فيـها مالـذ وطاب له. وأيضًا لـقلة التـربية الثـقافية
والـفـنـية لـدى الـنـاس. وألقى بـالـلـوم عـلى وزارتى التـعـلـيم الـعالى
ــسـرحـى والـفــنى والــتــربــيــة والـتــعــلــيم الــلــتــ قــتـلــتــا الــنــشــاط ا
دارس واجلامعات رغم أهميته فى تربية وتنمية الذوق العام با
ـسـرح الـذى يــعـتـبـر لـدى الـطالب خلــلق مـجـتــمع مـحب لـلــفن وا
الــواجـهــة الــثـقــافــيـة ألى مــجــتـمع وإذا لـم يـتم غــرس حــبه لـدى
األطـفـال مــنـذ الــصـغـر فــلن تـقــوم له قـائـمــة. فـدولــة بال مـسـرح
لـــيس بـــهــا حـــضـــارة. نــحـن كــجـــيل تـــربـــيــنـــا فى اجلـــامـــعـــة عــلى
مـسـرحـيــات شـكـسـبــيـر وآرثـر مـيــلـر وراسـ وإبـسـن وتـشـيـكـوف
ومولـيـير وغـيرهم من الـعـمالـقة ومـثـلنـا أعمـالـهم. وكانت هـناك
سـئول وعـلينا مسـابقات لـلمسرح مـزدهرة واهتـمام من قبل ا

وت. سرح من ا إعادة مراجعة حساباتنا إلنقاذ ا

سرح اخلاص: األولى العشوائية غير - هناك نوعان من فرق ا
الـثـابـتـة الــتى يـكـون لـدى مـنـتـجـهـا بـعض األمـوال فـيـقـوم بـتـقـد

مـسرحـيـة تعـرض لفـترة قـصيـرة ثم تـتوقف. والـثانـية هى الـفرق
الــثــابــتـــة مــثل فـــرق عــادل إمــام وأحــمـــد اإلبــيــارى وفـــيــصل نــدا
وجالل الشرقاوى. فهذه يكـون لها مسارح خاصة بها ويفهمون

ه وتسويقه. سرح وكيفية تقد جيدًا فى ا
سرح وكالهما والفرقة األولى أصحابهـا ال يفهمون شيئًا فى ا
ــــســــرح هــــو اخلــــاســـراألول إنــــتــــاجه مــــكــــلـف جــــدًا. وصـــاحـب ا
واألخـيــر; فـهــو مـطـالـب بـدفع أجــور الـعـمــال وفـواتــيـر الـكــهـربـاء
ياه طـوال شهور الـسنة رغم أنه ال يـعمل إال فتـرات قصيرة وا
كــمـا أن أجـور الــنـجـوم مـرتــفـعـة جــدًا وخـامـات الــديـكـور وأجـور
ـسـرحـيـة تـتـزايـد دائــمًـا فى ظل الـظـروف الـقـاسـيـة الـعـامــلـ بـا
نتج يـقوم برفع أسعـار التذاكر لكى التى نعيـشها وهذا يـجعل ا
يــغـطـى الـنــفـقــات. وبـالــتـالـى فـاجلــمـهــور ال يـســتــطـيع دفع ســعـر
الـتــذكـرة الـعــالى فى ظل الــظـروف االقــتـصــاديـة الــتى تـشــهـدهـا
الــدولـــة واإلقــبــال بــالـــتــالى ضـــعــيف وهــذا مـــا أدى إلى تــوقف

سارح اخلاصة. الكثير من ا
× هل اجلمـهور يـذهب لألعـمال الـتى بـها قـيمـة ولـها رسـالة أم

سرحيات النجوم? يذهب 
- النـاس تـذهب للـمسـرحيـة الـتى يشـعرون أنـها نـاجـحة وأبـطالـها
" أبـطالـهـا (عادل ـشـاغبـ مـوهـوبون فـمـثًال مـسرحـيـة "مدرسـة ا
إمـام ويونس شلبى وأحمـد زكى وسعيد صـالح) لم يكن يعرفهم
أحـد وأقـبـل اجلـمـهــور عـلى أعــمـالـهم ألنــهـا جــيـدة وتـقــدم فـكـرا
ـسرح ونـفس الـشىء مع الـفـنـان مـحمـد صـبـحى وثالثى أضـواء ا

لم يكونوا معروف وحققوا جناًحا بسبب أعمالهم اجليدة.
ولــكن لألسف اإلعـالم "عـمـل لــلــنـاس غــســيـل مخ" ســواء ألعــمـال
سرح أو التـليفزيـون أو السينـما من خالل إيهامـهم بأن األعمال ا
ال تباع وال يقبل عليها أحد إال إذا كان أبطالها جنوًما وهذا غير
شـاهد له. وهذا ميـز هو الذى يـجذب ا صحـيح دائًمـا فالعـمل ا
ــؤلف هـو بــطل الــعـمـل ثم يـأتى ـاضى كــان ا أضـر بــالــفن. فـفـى ا
ـيزان بـعده اخملـرج ثم الفـنانـون وباقى فـريق الـعمل أمـا اليـوم فا
ـسـيطـر وطـاغـيـة فى األعـمـال الـفـنـية انـقـلب وأصـبح الـنـجم هـو ا
التى تـخـضع لشـروطه اخلـاصة وال يـهمه إال إرضـاء نـفسه وذاته

بعيًدا عن البحث عن قيمة ما يقدم.
واجلـمـهــور ال يـذهب لــلـمـســرح الـذى يــجـد به الـســبـاب والــشـتـائم
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> إن تــغـيــيـرا بــسـيــطـا فى زاويــة الـرؤيــة يـجـد أكــثـر مـن تـأثـيــر عـلى
ـوضـوعات بـتفـاصيل دقـيـقة اعـتمـادا على اسـتـقبـال رؤية األشـياء أو ا

تلقى. الزمن اجلزئى البسيط الذى يفصل ب تأثير وآخر على ا 26
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سرحي جريدة كل ا

> الكاتب العراقى قاسم مطرود انتهى من كتابة مونودراما «انتصفت أزمنتى».
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أثر التراث وتوظيفه فى مسرح توفيق احلكيم
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صـنعاء وقت الزوال. وذلك فى مسـيرة شهر فوافى أرضـا أعجبته إال أنهم لم
يـــجـــدوا مـــاء ". ويــــشـــيـــر الـــدكــــتـــور أحـــمــــد شـــمس فـى الـــهـــامـش إلى مـــرجع

النيسابورى.
هذه الـفقرة تنقلـها وطفاء حمادى فى كـتابها صفحة (129) بعد أن تذكر اسم
النيسابورى فى ا فى محـاولة إلخفاء السرقة تقول: "ساق احلكيم أحداثه
كن أن نعتبرها تمهيدًا لألحداث التالية مستعيًنا سرحية التى  األولى فى ا
ا ذكره النيسابورى عن الهـدهد طائر سليمان احلكيم: "أن سليمان احلكيم
بعد أن حج البيت احلرام خرج من مكة صباًحا فوافى صنعاء وقت الزوال
وذلك فى مسيرة شهر فوافى أيًضا أرًضا أعجبته إال أنه لم يجد فيها ماء".
وفى صـفـحـة (142) تـنـقل وطـفـاء حـمـادى عن الـدكـتـور أحـمـد شـمس الـفـقـرة

. الثانية صفحة  (134)   بعد أن تنقل اإلحالة الهامشية إلى ا
ـؤلف بـالـشـروح والـتـفـسـيـرات لـهذه يـقـول الـدكـتـور أحمـد شـمس: "واسـتـعـان ا
اآليـات. وكـان أهم تفـسـيـر استـقى مـنه األحداث واجلـو الـعـام للـمـسرحـيـة هو
تـفـسـيــر الـطـبـرى. ثم تــفـسـيـر الـزمــخـشـرى وتـفـســيـر الـبـيــضـاوى" ويـشـيـر فى

الهامش إلى أسماء هذه الكتب.
حتوير اإلحاالت

فـى مـحــاولــة إلخــفــاء الــســرقـة جلــأت وطــفــاء حــمــادى إلى حتــويــر اإلحـاالت
ـا أوقـعهـا فى اخلـلط ـنـقـولـة من كـتـاب الـدكـتـور أحـمـد شـمس  الـهـامـشـية ا

وعدم األمانة فى التوثيق.
كن تتبعـها ففى صفحة (109) بعـد أن نقلت ما واألمـثلة على ذلك عديـدة و
جاء فى كتاب الدكتور أحمد شمس ص  274. حورت اإلحالة الهامشية والتى
نسب فـيهـا الـدكتـور أحمـد شـمس الكالم أللف لـيـلة ولـيلـة الـليـلة الـثـالثـة. أما
وطـفاء حـمـادى ففى مـحـاولة لـتـحويـر اإلحـالة الـهـامشـيـة فقـد جـاءت إحالـتـها
عـــلى الــنـــحــو الـــتــالى: (ألـف لــيــلـــة ولــيـــلــة الـــلــيــلـــة الــثـــالــثــة ج1 ص – 205) 
(207فـأشارت إلى اجلـزء األول ثم أشارت إلى رقم الـصفحـة ولكـنهـا أخطأت

فالليلة الثالثة ال تتعدى الصفحات من (9-12). 
وتكرر اخلـطأ فى نفس الـصفحة فى اإلحـالة الهـامشية رقم (4) حيث نـسبت
الـكالم أللف لـيـلـة ولـيـلـة الـلـيـلـة الـثـامـنة ج 1 ص 25 والـكالم مـنـسـوب لـلـيـلة

الثالثة.
وفى صــفــحــة (110) تــنــقل وتــلــخـص كالم الــدكــتــور أحــمــد شــمس فى كــتــابه
عاصر" ص 280. حيث يقول: (وهذه النهاية صرى ا سرح ا "األسطورة فى ا
السعيدة هى من العادات الفنية فى معظم القصص الشعبى). وجتىء وطفاء
حـمـادى بـهـذا الـكالم عـلـى الـنـحـو الـتـالى: (ويـخـالـف احلـكـيم نـهـايـة احلـكـايـة
بـحـيـث يـشـيـر احلـدث األخــيـر فـيـهـا إلى الــنـهـايـة الـســعـيـدة وهى من الـعـادات
الـفـنيـة الـشـائعـة فى الـقـصص الـشـعبى) وتـنـسب الـعـبارة األخـيـرة فى اإلحـالة
الـهـامشـيـة لفـاروق خـورشيـد "فن كـتابـة الـسيـرة الـشعـبـية" ص 229 كـنوع من

التحوير الذى يخفى السرقة.
وفى صـفـحـة (131) تـذكـر آيـة قـرآنـيـة وردت عــنـد الـدكـتـور أحـمـد شـمس ص
160وحتــيـلــهــا فى الــهـامـش عـلـى الـنــحــو الـتــالى: (ســورة الــنــمل اآليـة)(115) 
والــتـصــحــيـح سـورة "الــنــمـل" اآليـات (22-24)  كــمــا ورد عــنــد الــدكــتــور أحــمـد

شمس.
ويـتـكــرر اخلـطـأ صـفـحـة  (134) فـهى تــذكـر آيـة فى ســورة (الـنـمل) وردت فى
كتاب الـدكتور أحمد شمس ص  196وحتـيلها فى الـهامش على النـحو التالى:

(النمل اآلية  (43)والتصحيح (النمل اآلية) (44).
وصـفـحـة (135) تـذكـر آيـة من سـورة "سبـأ" وردت عـنـد الـدكتـور أحـمـد شمس
ص  172وحتـــيـــلــــهـــا فى الــــهـــامش عـــلـى الـــنـــحــــو الـــتـــالـى: "ســـبـــأ اآليـــة (13)

والتصحيح سورة "سبأ اآلية (14).
وفى صـفـحـة (145) تـنــقل مـا ورد عـنــد الـدكـتــور أحـمـد شـمس ص 137 حـول
كتب التفاسير التى تنـاولت قصة أهل الكهف.. ولكنها تقوم بتحوير اإلحاالت
الــهــامــشـيــة فــهى تــقـول: "ويــذكــر الـبــيــضـاوى عــنــدمــا فـســر قــوله تــعـالى: (إن
أصـحـاب الكـهف والـرقـيم) بـأن الـكـهف غـار فى الـوادى والـرقيـم اسم الوادى
ـعــنى به لــوح أو حـجــرة أو كـتــاب كـتــبت عــلـيه قــصـة "أهل ويـرى آخــرون أن ا

الكهف" وذلك استناًدا إلى قوله تعالى "وما أدراك...".
واخلــلط واضح نــتـيــجـة الــسـرقـة فــهى تــقـول: "يــذكـر الـبــيـضــاوى" والـصــحـيح
(الــضــحـاك). كــمــا أنــهــا حتـيـل هـذا الــكالم األخــيــر لــلــبـيــضــاوى والــصــحـيح

الطبرى ص  122كما ورد عند الدكتور أحمد شمس. 
كل هذه اآلليات التى استخدمتها وطفاء حمادى إلخفاء سرقتها أدت بها إلى
جتـاهل الـكـثـيـر من الـتـفـســيـرات والـشـروح الـنـقـديـة الـتى وردت عـنـد الـدكـتـور
أحمـد شمـس. ولنـأخذ مـثـاًال على ذلـك فهى تـقول ص (110) إذ يخـلص هذا
سـرحيـة تنـتهى نـهاية حتـمل رؤية سـحورة لـكنـها فى هـذه ا ـدينـة ا الصـياد ا
قصـود بذلك ولـن جتد اإلجـابة إال بالـعودة إلى معـاصرة) ولك أن تـسأل مـا ا
ــعــاصــر) ـــصــرى ا ــســرح ا كـــتــاب الــدكــتــور أحـــمــد شــمس (األســـطــورة فى ا

ص 280.
يـبـقى أن نـشـير إلـى أن هذه الـسـطـور ال تـهدف إال إلـى رد األمانـة ألصـحـابـها
وكشف مالمح الزيف فى كثير من األعمال الفكرية التى تدعى األصالة. وما

ثل مجموعة من النماذج ولدينا غيرها الكثير. ورد من إشارات 

صفحة  143مأخوذة من ص 135.

صفحة  144مأخوذة من ص 136.
صفحة  145مأخوذة من ص 137 ص 138.

صفحة  146مأخوذة من ص 139 ص 140 ص 141.
صفحة  147مأخوذة من ص 142 ص 145.

صفحة  148مأخوذة من ص  149 ص 151.
صفحة  149مأخوذة من ص  151 ص 155 ص 156.

صفحة  150مأخوذة من ص 134.
ـقـارنات من هـذا الـبيـان يـتـضح التـلـخـيص الذى يـؤدى إلى جتـاهل كـثـير من ا
والــعالقــات الــفــنــيــة الـتـى يــكــشـفــهــا الــدكــتــور أحــمــد شــمس فى حــديــثه عن

سرحية وعالقتها بكتب التراث. ا
التقد والتأخير

تــلــجــأ أيــضــا إلى تــقــد فــقــرات مـن مــادة الــدكـتــور أحــمــد شــمـس وتــأخــيـر
ًـا وتأخيًرا فقرات. وقـد جعلـها ذلك تنـتقل ب الـصفحات  – أحيـانا  – تقد
ثـال فى صفحة (131) تبـدأ بنص فى محاولـة إلخفاء السـرقة فعـلى سبيل ا
مسرحى ورد ص 162عند الدكتور أحمـد شمس ثم تعقبه بفقرة وردت عنده

أيضا ص 160 وبعدها تأخذ فقرة منه ص 162.
النص البديل

وتلـجأ  – أحياًنـا - إلى االستـغناء عـن التفـسيـرات والشروح الـنقـدية الواردة فى
عـاصـر) بتـقد ـصـرى ا ـسرح ا كتـاب الـدكتـور أحـمد شـمس (األسـطورة فى ا
ــســرحى لــتــوفــيق احلــكــيم فـى مــحــاولــة إلخــفـاء فــقــرة أو فــقــرات من الــنص ا

السرقة.
ثال ال احلصر فى صفحة (132) تستغنى عما ورد فى كتاب فهى على سبيـل ا

الدكتور أحمد شمس الفقرة األولى وبداية الفقرة الثانية صفحة (163):
وكـذلك فى صـفـحة (133) تـسـتـبـدل مـا ورد فى كـتـاب الـدكـتـور أحمـد شـمس
ــســرحى وأيـًضــا صـفــحـة (137) تــسـتــبـدل بــالـنص صـفــحـة  (164)بــالـنص ا

سرحى ما ورد عند الدكتور أحمد شمس صفحة (175). ا
نقل اإلحاالت إلى ا

سـرحـيـات كان يـشـير – عنـدمـا تنـاول الـدكـتور أحـمـد شمـس مصـادر بـعض ا
ثال صفحة (157) يقول: أحياًنا  – إليها فى الهامش. فعلى سبيل ا

ـا جلأ أيًضـا إلى كتب ـؤلف مادته من الـنص القـرآنى فقط وإ "ولم يـأخذ ا
التـفسير الـتى أعانته كـثيًرا وكان مـنطقه فى تـسيير أحـداثه ما ذكره أحدهم
من أن ســلـيـمــان بـعـد أن حـج الـبـيت احلــرام "خـرج من مــكـة صـبــاًحـا فـوافى

صدر عن اجمللس األعلى لـلثقافة عام  1998 كتاب "التـراث أثره وتوظيفه فى
مـسـرح توفـيق احلـكـيم" لـ "وطـفـاء حـمادى هـاشم". الـكـتـاب يـتكـون من تـمـهـيد

وستة فصول.
ـبـنى ـبـاشـرة من ا ـتـأمل لـلـكـتـاب ال يـخـطئ مـن الوهـلـة األولـى االسـتفـادة ا وا
سرح العام لـدراسة الـدكتـور أحمـد شمس الـدين احلجـاجى "األسطـورة فى ا

صرية عام 1984. عارف ا عاصر" والتى صدرت عن دار ا صرى ا ا
ـبنى الـعام لـدراسة الـدكتـور أحمـد شمس لـقد اسـتفـادت وطـفاء حـمادى من ا
ـصـدر ـصـادر بـعـد أن دمـجت الــوظـيـفـة مـعـهـا. كــمـا أنـهـا دمـجت ا فـتـنــاولت ا
ـصــدر األسـطـورى. الـفـرعــونى والـيــونـانى فى مــصـدر واحـد أطــلـقت عــلـيه ا
: مـصـادر احلـكـايـة الـشـعـبـيـة ومـصادر ـصـدر الـشـعبـى إلى قـسمـ وقـسـمت ا

عتقدات الشعبية. ا
رأة وتوظـيفهـا لكن لم يتصف بـالعمق وهذا وأضافت بعـد ذلك فصال عن ا
هــو الــشــعـور األول الــذى يــصـلـك بـعــد أن تــقــلب الـصــفــحــات األولى وتــتـأمل
فهـرس الكتاب. لكنك بعـد أن تستغرق فى القراءة تـكتشف شيًئا آخر فكتاب
"التراث أثـره وتوظيـفه فى مسـرح توفيـق احلكيم". يـقوم علـى السرقـة والنهب

واإلغارة وتغيب صفة العلمية واألمانة فيه.
لقـد أغـارت وطـفاء حـمـادى على كـتـاب الـدكتـور أحـمد شـمس "األسـطورة فى
ـــصــرى ـــســـرح ا ـــعــاصـــر" وهـــو واحـــد من أهم مـــراجع ا ـــصـــرى ا ـــســرح ا ا
ــعـــاصــر. لــقــد عـــاد إلــيه الــبــاحـــثــون لالهــتـــداء به فى كــثــيـــر من دراســاتــهم ا
وجتاهـلت وطفاء حمادى هذه احلقيـقة لتنسبها لـنفسها دون أن يكتشف ذلك
ــصـدر . فـجـاء – مــعـظم – الـفــصل الـثــالث الــذى يـتــنـاول ا أحـد من الــبـاحـثــ

الدينى مسروًقا من كتاب الدكتور أحمد شمس.
ــكن أن نـقــول بـكل اطــمـئــنـان وثــقـة إن مــادة كـتـابــهـا من ص 129: ص 150 و
والــتى دارت حـول مـسـرحـيـتى "أهل الـكـهـف وسـلـيـمـان احلـكـيم" مـسـروقـة من
عاصر - الفصل الثالث مصادر دينية" صرى ا سرح ا كتاب "األسطورة فى ا

من ص  133 إلى ص 184.
باإلضافة إلى سرقتها فى الفصل الثانى (مصادر احلكاية الشعبية وتوظيفها
ـسـرحـية فى مـسرحـيـات احلـكـيم) مـا ورد من دراسـة الـدكـتور أحـمـد شـمس 
ــعـاصـر" من ـصـرى ا ـســرح ا "سـلـيــمـان احلـكــيم" فى كـتــابه "األسـطــورة فى ا

ص 273 إلى ص 287.
ولـكـنـهـا فى سـبـيل إخـفـاء سـرقتـهـا قـد جلـأت إلى مـجـمـوعـة من اآللـيـات التى
ـراجـع أحـيــاًنـا أخــرى واسـتــبـدال أدت بــهـا إلـى الـتــلـخــيص أحــيـانــا وتـشــويه ا

سرحى البديل. الشرح والتحليل بالنص ا
وسوف نقف عند هذه اآلليات بالتناول.

مخالفة الترتيب
تناول الدكـتور أحمد شـمس فى الفصل الثالث: مـصادر دينيـة مسرحية "أهل
الكـهف" أوًال ثم أعـقبـها بـدراسة مـسـرحيـة "سلـيمـان احلـكيم". وهـذا التـرتيب
ـنطـقـية فـمـسرحـية "أهل الـكـهف" ظهـرت عام 1933. أمـا "سـليـمان يـتـصف با

احلكيم" فقد ظهرت عام 1943.
ولـكى تخـفى وطـفاء سـرقتـها فـقـد بدأت بـتقـد مسـرحيـة "سـليـمان احلـكيم"
ــا يــؤكــد أن هــذه ــنــطــقى و لــتـــخــالف الــدكــتــور أحــمــد شــمس فـى تــنــاوله ا
الطـريقة آلية من آليات الـسرقة أنها فى تمهيـد هذا الفصل تقول عن توفيق
احلـكـيم "وقـد عـالـج قـصـة "أهل الـكـهف" و "سـلـيــمـان احلـكـيم" مـوظـًفـا األطـر
ـنطقى ولـكنها العـامة" فهى تـبدأ باحلـديث عن "أهل الكهف" حيـث الترتيب ا
فى بداية الفـصل تبدأ بتنـاول مسرحية "سـليمان احلكيـم" فى محاولة إلخفاء

سرقتها.
التلخيص

سـرحـيـة "سـلـيـمـان احلكـيم" من ص 129 إلى ص142 يـبـدو ذلك فى تـنـاولـهـا 
فـهى تـأخذ احلـديث عن مـصـادرهـا من كـتـاب الدكـتـور أحـمـد شمس ص156
وح تتـحدث عن احلدث تأخـذ مادتها من كـتاب الدكتـور أحمد شمس (من
ص  157إلى ص 173) ولــكــنــهـا تــلــجــأ إلى الــتــلـخــيص فــتــتــجــاهل كــثــيـرا من

التوضيحات والتفسيرات وتأخذ فقرات دون أخرى.
ـسروقة ليتضح وهذا بيان بالـصفحات التى تـمت فيها السرقـة والصفحات ا

التلخيص: 
صفحة  130مأخوذة من ص 157 ص 160.

صفحة  131مأخوذة من ص 160 ص 161 ص 162.
صفحة  132مأخوذة من ص 162 ص 163.

صفحة  133مأخوذة من ص 164.
صفحة  134مأخوذة من ص  169 ص 170 ص 172.

صفحة  135مأخوذة من ص 162 ص 165 ص  172 ص 173.

صفحة  136مأخوذة من ص 167 ص  168 ص  169ص  165.
صفحة  137مأخوذة من ص 159ص  175 ص 182.

صفحة  138مأخوذة من ص 177 ص 178 ص 181.
صفحة  139مأخوذة من ص 179 ص 181.

وكــذلـك فى مــســرحـــيــة "أهل الـــكــهف" من ص 142 إلى ص 154 فــهى تــأخــذ
احلـديث عن مـصـادرهـا من كـتـاب الـدكـتـور أحـمـد شـمس ص 134 ص 135
وح تـتـحدث عن احلـدث تأخـذ مادتـها من كـتاب الـدكتـور أحمـد شمس من

ص  136إلى ص 156.
ـسروقة ليتضح وهذا بيان بالـصفحات التى تـمت فيها السرقـة والصفحات ا

التلخيص:
صفحة  142مأخوذة من ص 134.

آليات السرقة فى كتاب:

توفيق احلكيم

 أغارت الكاتبة على كتاب األسطورة
سرح لدرجة السرقة الواضحة فى ا
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> فى إطـــــار خــــطــــتــــهـــــا لالرتــــقــــاء
ـسـرحـيـة لـدى ـسـتـوى الـثـقــافـة ا
ــــــدارس وافق الــــــدكــــــتـــــور طـالب ا
يـســرى اجلـمل وزيــر الـتــعـلــيم عـلى
مــــشــــروع تـــدريس مــــادة الــــتـــربــــيـــة
ـسـرحـيـة كـمـادة أسـاسـيـة وبـذلك ا
بـشـكل مرحـلى عـلى طالب مرحـلة
الـــتــعــلـــيم الــثـــانــوى الــفـــنى بــدء من
الـــعـــام الــدراسـى احلــالى 2009 
2008 ودراسـة إمـكـانـية تـعـمـيـمه
فى مـخـتـلف مـراحل الـتـعـلـيم فـيـما

بعد.
ـــــلـــــحـق الـــــذى أصـــــدرته > جـــــاء ا

ـية الفنون فى عددها عاصر الصادرة عن أكاد مجلة الـفن ا
السابع والـثامن حول الراحل د. سـامى صالح مخيـباً لآلمال
لحق سـوى مقدمـة للدكـتور عصـمت يحيى حيـث لم يتضـمن ا
ومــقــاالت لـــلــدكـــتــور حـــسن عــطـــيــة والــنـــاقــدين حـــا حــافظ
ومـحمـد سـمـير اخلـطـيب إضـافة
إلى مـقــال لـلــراحل سـامى صالح
ولـم يـــــــــهـــــــــتـم زمـالء الـــــــــراحـل من
ــعــهــد أســاتـــذة قــسم الــتـــمــثــيل بـــا
سـرحيـة بالـكتـابة العـالى للـفنـون ا
عـــــنه كــــــواحـــــد من أهـم أســـــاتـــــذة

التمثيل واإلخراج فى مصر.
> دورة هـــذا الــعـــام من مـــهــرجــان
الــــــقـــــاهــــــرة الـــــدولـى لـــــلــــــمـــــســـــرح
الـــتـــجـــريـــبى تـــشـــهـــد عـــدة أزمــات
أهـمــهــا خـضــوع عــدد من مــسـارح
الــدولــة لــعـمــلــيــات تـطــويــر وإعـادة
بــنـــاء وبــالــتـــالى لن تــكـــون جــاهــزة
الســـتـــقـــبــال عـــروض هـــذه الــدورة

وهى مسارح الطليعة بقاعتيه والهناجر.
د. فوزى فـهمى يعـقد حـالياً اجـتماعـات مكـثفة حملـاولة جتاوز

هذه األزمـة وتوفيـر قاعات عرض
بـــــديــــــلــــــة الســــــتــــــيــــــعــــــاب عـــــروض

هرجان. ا
> عـــلى الـــرغم مـن إنـــهــاء مـــراحل
التصـفيات األخيرة لعروض نوادى
ــســرح هــذا الــعـام مــنــذ فــتــرة لم ا
تعلن اإلدارة الـعامة للمـسرح بهيئة
قـصـور الــثـقـافــة عن أيـة تــفـاصـيل
هـرجان اخلتـامى للنوادى تتعـلق با
ـــنـــتـــظـــر عـــقـــده نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر ا

القادم.
اخملـرج عــصـام الـسـيــد مـديـر عـام
سرح بـالهيئة أكد أنه يقوم اآلن ا
ـــــهـــــرجــــان بـــــإعـــــداد تـــــفـــــاصــــيـل ا

اخلـتــامى وتـرتـيـبـاته الــنـهـائـيـة إلعالنه قــريـبـاً مـؤكـداً عـلى أن
دورة هذا العام سـوف تكون مختلفة تـماما وحتمل العديد من

سرح بأقاليم مصر. فاجآت لشباب نوادى ا ا
> مـــــــنــــــذ تــــــولـــــــيـه إدارة فــــــرقــــــة
الـسـامـر لم يــنـجح اخملـرج حـسن
الـــــوزيـــــر حــــتـى اآلن فى تـــــقــــد
عــرض مــســرحى جــديــد فى ظل
إدارته لـلـفـرقـة مـســتـهـلـكـاً فـتـرة
يـــرة فى عــــقـــد اجـــتــــمـــاعـــات كـــبــــ
أسـبــوعـيـة ألعـضــاء الـفـرقـة دون

أى نتيجة.
الــــــوزيـــــر وضـع خـــــطــــــة لـــــعـــــروض
الـفـرقة تـصدرهـا عرض مـسرحى
من إخـــراجـه ووضع له مــــيـــزانـــيـــة

تتعدى الـ 100 ألف جنيه.

> الـصـورة ال تـوجـد إال بـالـضوء وهـى إما مـنـطـقـيـة مـرتبـطـة بـالـفـكـر وحتمل
معنى ينير قلب اإلنسان وعقله وفكره أو داللية مادية مرتبطة باحلس.

صطفى» للمخرج حمدى أبو العال والتى تعرض على خشبة القومى. سرحى «حلظة صفا فى رحاب ا > ينتهى مساء اليوم تقد العرض ا

سرحي جريدة كل ا

áÑ£°üŸG

27
29 من  سبتمبر 2008 العدد 64

∞°TÉµdG âMóe .O 

حسب الله السادس عشر
عبد السالم النابلسى 

سليل عائلة الكوميديا ديالرتى 
فى القرن السادس عشر

مـثل بداخله ومن ثم جاءه اختيـاره هذا مرتبطا بشخـصيته اإلنسانية وا
مـعــبـرا عـنــهـا ولم يـكـن ذلك الـقـنــاع مـجـرد قــطـعـة إكــسـسـوار مــحـايـدة أو
شـفافـة يـسـتطـيع أن يـظهـر بـشـخصـيـته احلـقيـقـيـة من خلـفـهـا أو يبـدلـها
ويـغـيرهـا حـسبـمـا يـشاء بـل إنه تركـهـا تـتمـكن مـنه عـلى هـذا النـحـو ترك
قنـاعه لكى يـنصهـر مع وجهـه الذى وصل إلى أقـصى درجات الـتعـبير عن
ــواقف أو الـــبــهـــجــة ومن الـــواضح أنه كــان يـــصــور فى كـل حلــظــة أحـــد ا
ــثـابـة األفــعـال وردود األفــعـال الـتـى اشـتــهـر بـهــا فى أدواره والـتـى بـاتت 
صور أيـقـونـية خـاصـة به كـمـمثـل وهو مـا يـقـترب من األداء الـتـمـثـيلى فى
ــرجتـلــة) الــتـى ظــهـرت الــكــومــيــديــا ديالرتى (أو الــكــومــيــديــا الــفــنــيــة أو ا
ثـلـوهـا فى مـنـاطق شتى وازدهـرت فى الـقـرن الـسادس عـشـر واعـتـمـد 
من أوروبـا عـلى لـغـة فـنـية تـقـوم عـلى احملـاكـاة الـسـاخـرة الـتى تـقـترب من
ـرجتلون يـنتقون لغة احلـياة اليـومية وتـأخذ طابعـا يشبـه الواقع إذ كان ا
طـيـة وعلـيه فـهى مسـتـوحاة من واقـع مسـخر من احلـيـاة أكثـر جـوانبـهـا 
ــاط لـشــخـصـيــات ثـابــتـة تـتــكـرر فى كل لــغـايــات تـسـعـى ألن تـتـبــلـور فى أ
العـروض من حيث العـبارات التى تـنطقهـا أو السلوكـيات التى تـقوم بها أو
واقف التى جتد نـفسها موضـوعة فيها وحـتى النكات التى تـلقيها أمام ا

ضـحكون الـذين تكـون لديهم ثلى الـكومـيديـا أولهمـا ا هنـاك نوعـان من 
ـتلكون مالمح الـقدرة على ابـتكـار الضحك والـتهـريج والهزل وغـالبا ما 
مضـحكة وتـشوها فى صـورهم وأشكالـهم وبالتـالى فإن لديـهم استعداداً
اءاتـهم والـسـخـرية من كل شىء للـمـبـالغـة فى سـلـوكـياتـهم وحـركـاتـهم وإ
ــضـحــكــ فـهم  أولــئك الـذين حــتى من أنـفــسـهـم أمـا الــنـوع الــثـانى من ا
تـلكـون القـدرة على تـوليد تـلكـون شعـورا بالـغبطـة والنـشوة الـغامـرة و
ــرح وغـالــبـا مــا يـكــونـون ذوى مــظـاهـر ـتــعـة وا الــضـحك الــذى يـفــيض بــا
جسمانـية مقـبولة إن لم تـكن جذابة ويـتوسلون بـخيالـهم وطاقة الـبهجة
الكامنـة بداخلهم من أجل إثـارة الضحك والفـنان الكومـيدى عبد السالم
الـنـابـلـسى (  1868 - 1999) يـنـتـمى لـلـمـجـمــوعـة الـثـانـيـة الـتى تـعـتـمـد عـلى
تــكــنــيك أداء كـومــيــدى يــقـوم عــلى الــســخـريــة من أقــوال وأفــعــال ومـواقف
الــــشـــخـــصـــيـــات األخــــرى وذلك من خـالل تـــصـــويـــره شـــبـه كـــاريـــكـــاتـــورى
ـغـرورة الــتى تـتـشــدق بـالـكـلــمـات الـرنـانـة ـة ا ـنــتـفـخـة الـعــا لـلـشـخــصـيـة ا
ــوقـف فى مـــعــظم ـــبـــالــغـــة إلى احلـــد الـــذى ال يـــتــنـــاسب مـع ا ـــزهــوة وا ا
ثيرة األحوال هذا هو األسلوب الذى يـنتهجه النابلسى فى صنع أدواره ا
بـهج فـشـخصـيـاته النـمـطـية غـالـبا مـا تـتـلفظ بـكـلمـاتـها ـرح وا لـلضـحك ا
وكــأنـهـا قــرارات فـاصـلــة حتـتــمل دومـا الـصــواب واحلـكــمـة وإن كـانت فى
النهـاية تثـبت خطـأها الذى ال تـعترف به حـيث ال تكف تـلك الشخـصيات
النابلسية ذات الطابع النمطى عن التظاهر بالتفكير العميق حول مشكلة
ما والـتى غالـبـا ما تـكون مـشكـلـة تتـعلق بـالـبطل صـديقه كـمـا يحـلو لـهذه
الشـخـصيـات الـتعـبيـرعن نـفاد صـبـرها عـلى نـحو مـثـير لـلـضحك ومن ثم
ـثـيرات الـتى تـوفر له مـيـزة جذب االنـتـباه ـثابـة ا غـاالة  ـبالـغـة وا تكـون ا
ــثـل الــدور الــنــمــطـى فى الــكــومــيــديـــا عــمــومــا يــتــعــرض إلــيه. وإذا كــان 
ا بسـبب الطابع االصطناعى فى النـتقادات الذعة واعتراضـات جمة ر
أداء هذه األدوار أو التكرار الذى يسيطر على سلوكياتها وأفعالها وردود
ـمـثل فـيـهـا يـحـصـر نـفـسه فى أغـلب األحـيـان فـى دائـرة الدور أفـعـالـهـا وا
ثل درجة ثانية وأهـميته ترجع لكونه (السـنيد) صديق البـطل أى أنه 
ـا فى عالم سـيؤدى مـا تـعود اجلـمـهـور على مـشـاهـدته وتوقـعه مـنه أو ر
التـسـويق والـتوزيع فـإنه يـعـد مجـرد سـلـعة مـضـمـونة ومـجـربـة ومن جانبٍ
ـمثـليـها دى الـبعـيد تـلحق الـضرر  آخر فـإن تلك األدوار الـنمـطـية عـلى ا
وبـإبــداعـاتـهـم حـيث تــتـحـول إلـى شـخـصــيـات جــامـدة ســابـقـة الــتـجــهـيـز
ــثــلــيــهـا الحــيــاة فــيـهــا وال تــمــلك روحــا ومع الــوقت فــهى تــثــقل أعــبــاء 
بالـتقالـيد اجلامدة الـتى تؤدى بهم لـلدخول فى الشـيخوخـة التى ال مناص
ضحكون من خـريجى مدرسة "ساعة منـها; وأكبر دليل عـلى ذلك هؤالء ا
ـسرح والـسيـنمـا والـتلـيفـزيون بـنفس لـقلـبك" اإلذاعـية الـذين انتـقلـوا إلى ا
ـا أقل مـجـهود فى تـطـويـرها أو اطـهم الـتى حـبـسوا أنـفـسـهم فـيهـا دو أ
ـعـة واخلـواجـة بـيـجـو والـدكـتـور االبـتـكـار حـولـهـا من أمـثـال الـفـشَّـار أبـو 
شـديــد وغــيــرهم إال أن كــومـيــديــان من نــوعـيــة عــبــد الـسالم الــنــابــلـسى
ـطــيـته ـعــهـودة اســتـطــاع أن يـجــعل من  بـطــاقـته الــفـائــقـة وخــفـة ظــله ا
ـتفرج بـسهولـة بالرغم من ل منه ا كن أن  وذجـا مشـوقا وجذابـا ال 
ـمثل األشـهـر الـذى عـاش عـمره الـفـنى كـله تـقـريبـا يـقـوم بـدور واحد أنه ا
فى كل أعـماله باسـتثـناء أدواره الـسيـنمـائيـة األولى التى سـبقت اكـتشافه
ـتـوقدة فـقـد كان الـنـابلـسى مـهووسـا بـحب التـمـثيل لـطاقـته الـكومـيـدية ا
وبــنــفس الــقـدر كــان مــغــرمـا بــالــدور الـنــمــطى الــذى لــبس قـنــاعه وأدى به
جـمـيع أدواره ذلك الـقـنــاع الـذى تـمـكن مـنه ولم يــفـارقه حـتى وفـاته ومع
مـهـورة بالـطـابع األصيل ـمـثل الكـومـيدى صـاحب اإلبـداعـات ا ذلك فـهو ا
لشـخصيـته اإلنسانيـة الذى كون وركب شخـصيته الـفنية والزمـها عبر كل
إبداعـاته لقد اختار قناعه لـيعقد معه تلك العـالقة اجلدلية ب اإلنسان

ــتــفــرجــ حـتـى اشـتــهــرت شــخـصــيــاتــهــا أكـثــر من شــهــرة من يــؤدونــهـا ا
البــسـهــا وإكـسـســواراتـهـا وأقــنـعـتــهـا ومـنــهـا شــخـصـيــة (تـزانى) اخلـادم
ـثل يــحـاول ـهــرج واخملـادع تــلك الـشــخــصـيــة الـتى فــرضت عـلـى كل  ا
تـأديـتـهـا أن يسـتـخـدم قـدراته عـلى االرجتـال واحملاكـاة الـسـاخـرة ألحداث
من احلـيـاة الـيومـيـة وذلك من خالل خـطوط عـريـضة تـتـمـثل فى عالقته
بسـيـده وغـراميـاته ومـقـالـبه وخصـومـاته ومـغـامراته وبـالـطـبع أغـانيه
ومنـها أيضا شخصيـة (أرلكينو) اخلادم السـاذج  الذى كان  يرتدى حلته
ثل يـؤديها البد  التقـليدية ويـلعب دوره  من خلف قـناعه اخلاص وأى 
ــظـاهــر الــنــمط الـذى أن يــقـوم بــحــركــات ورقـصــات وأوضــاع مــرتـبــطــة 
اشـتهـرت به تـلك الـشخـصيـة وهى شـخصـيـة تعـد مـزيجـا من شـخصـيات
زقـا حيث تبرز عيناه اخلدم الـتى تختفى وراء قناع مـرعب يكاد يكون 
الـصـغـيـرتـان الـقـابـعــتـان خـلف ثـقـبـ واسـعـ هـيـأته احلـيـوانـيـة وشـعـره
الـذى يـغـطى شـفـتـيه وحــاجـبـيه واخلـشـبـة الـتى يـحــمـلـهـا فى جـنـبه والـتى
يـسـتـخـدمـهـا طـوال الـوقت كـمـغـرفـة أو صـوجلـان أو سـيف.. كل ذلك يـعـد
ـاءات الـتـى تـزيـد من ســمـاتــهـا ووســائـلـهــا فى اإلضـحــاك إلى جـانـب اإل
ـطـيتـهـا حتـديدا هـذا إلى جـانب الـعديـد من الـشـخصـيـات الـتى عرفت
ـمـيـزة فى اإلضحـاك مـثل بـريـجيال – واشـتـهـرت بـنمـطـيـتـها وبـوسـائـلهـا ا
ـتـحذلق - وشـخـصـيات بـولتـشـيـنيال  – بـانـتالـون - كـابيـتـانو – والطـبـيب ا
الـــقــبــاطــنــة  – وغــيــرهــا حــيـث قــدمت الــكــومــيــديـــا ديالرتى الــعــديــد من
الـشـخـصـيـات الـنـمـطـية سـابـقـة الـتـجـهـيـز واخملـتـزنـة والـتى تـرتـدى أقـنـعة
بـنية فى الغـالب على سيـناريوهات معـروفة  تقـوم على ارجتال النـكات ا
ـمــثـلـ فـيـهـا لـلـتـمـثـيل الـصـامت إال أن قـصـيـرة وبـالـرغم من اسـتـخـدام ا
الـفقـرات الـكالميـة التى اسـتـعانـوا فيـهـا بعـروضهم كـانت عـنصـرا مضـافا
ـاءة واحلركة وقـد كان استـخدامـهم ألصواتهـم يعتـمد على صاحـبة اإل
وضوع بالغـة وذالقة اللسان مع ضـرورة أن تكون مرتبـطة بالسيـناريو ا ا
ثـلـو الـكـوميـديـا ديالرتى عـلى تـكـنـيك صوتى ـوقف  وقـد اعـتـمـد   وبا
يـــتــسم بــحــيــويـــة اإللــقــاء  والــتــلــفظ الـــواضح لــلــكــلــمـــات بــالــضــغط عــلى
احلروف واالنطالق الـفعال للصـوت والتمبـو السريع  والتـنوع الصوتى
ـبـاشـر لـلـنـكـتـة  أما بـالـنـسـبـة لـلـحـركـة فـقد واألهم من هـذا كـله اإللـقـاء ا
كـانـت الـعـنــصـر الــذى يـضــمن جنـاح الــكـومــيـديــا  حـيث اتــسـمـت حـركـات
ــرونــة والـســرعــة واســتـخــدام حــركـات ــمـثــلــ بــالـنــشــاط الــفـعــال  وا ا
وأوضــاع تـقـتــرب من الـرقص أو األكــروبـات مع الـتــأكـيـد عــلى احلـركـات
ـاءات الـتى تـمـيـز كل شــخـصـيـة عن أخـرى  وبـشـكلٍ عـام واألوضـاع واإل
ط منـهـا - بانـفـعاالته اخلـاصـة - تتـسم بـأن لـها بـعداً كـانت طـبيـعـة كل 
ـا مـشفـراً وأفـكار هـذه الـشخـصـيات غـالـبا مـا تـكون واحـداً ومـحدداً ور
يل خفـيفـة وبسـيطـة ومـوجهـة فقط خلـدمة الـفكـاهة  ومـزاجهـا العـام 

بتذل أحيانا. دهش أو ا إما للمرح  الغريب  وا
وبـعــد  ألـيــست مـعــظم هـذه الــتـقــنـيــات هى الـتى تــوسل بــهـا  عـبــد الـسالم
النابلـسى فى أسلوبه األدائى الكـوميدى بشكل يـدفعنا لـلقول بأنه واحد من
ـا امـتلـكه من ـثـلى الـكـومـيـديا ديالرتـى وأنه يعـد امـتـدادا لـهم   أحفـاد 
عاصر نا ا ثلى الكوميـديا فى عا مزايـا تفرد وتميز بها كـواحد من أهم 
ـيــزات هى مـلــكـة احلــضـور الــطـاغى وحــسـاسـيــته وذكـاؤه وال أهم هــذه ا
شك أنـها كـلها كـانت انعكـاسا لشـخصـيته احلقـيقيـة كإنـسان عنـدما جعـلها
ـاءة تـتـوافق مع الـشـخـصـيـات الــتى يـؤديـهـا من حـيث الـصـوت والـهـيـئـة واإل
ثل واإلشارة ومن ثم الـقدرة عـلى التـأثيـر تلك الـسمات الـتى تكـفى أى 

تعة جلمهوره.  كوميدى كى يجلب ا

spot

. همش شروعات التى تستهدف ا ؤسسة القبطية لرعاية األيتام أعلنت عن فتح باب التقدم للحصول على منح لتمويل ا > ا
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أخوذة من مظاهر الـطبيعة وما فيها سرحى يستخدم الـعالمات ا > الـعرض ا
من نشاطات إنسانية مشفوعة بقيم داللية أكثر كثافة ووضوحا.

سرحي جريدة كل ا
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د.  يسرى اجلملاحتفالية ضخمة ضمت شعراً وموسيقى وندوات فكرية

د. فوزى فهمى

عصام السيد

حسن الوزير

الـعـربـيـة وأطـفـال شـبـرابـخـوم فـرقـة دمـنـهور
لـلمـوسـيـقى الـعـربـيـة كـفـر الـدوار لـلـمـوسيـقى

العربية.
ـسـرح حـاضـراً من خالل نـدوة حول وكـان ا
ــســرح» شــارك فــيــهــا الــنــقـاد د. «قــضــايــا ا
سـيــد اإلمـام د. مــحـمــد زعــيـمه وصــبـحى

السيد.
ونــاقـشت نــدوات االحــتــفـالــيــة قـضــايــا أخـرى
سرح» وحتدث فيها مهمة منها «الصحافة وا
الناقد الصحفى مؤمن خليفة. «رمضان شهر
االنـتـصـارات اإلدمـان والـشـبـاب لـيـلـة الـقدر
ســلـوكـيـات األسـرة فـى رمـضـان وورشـة عـمل

عن العادات الرمضانية».

الـــفـــنـــون الـــشـــعـــبـــيـــة ومـــحـــاضـــرات الـــنـــقــد
الـــســـيـــنـــمـــائى والـــورش الـــفـــنـــيـــة واألدبـــيـــة
مضيفـاً أن اإلدارة حرصت على أال تقتصر
ا االحـتـفـالـيـة علـى عاصـمـة احملـافـظـة وإ
امـــتـــدت إلـى كل ركن فى احملـــافـــظـــة الـــتى
حتولت قصورها وبـيوتها إلى خشبة مسرح
كـــبــيـــرة اســتـــضــافـت شــعـــراء ومــوســـيــقـــيــ

ومفكرين وأدباء.
عــلى أجـنــدة االحـتــفـالــيـة شــاركت أسـمــاء لـهـا
ثـــقــلـــهـــا مــنـــهــا الـــشــعـــراء مـــحــمـــد الــشـــهــاوى
ـــتــولى وشــريــفـــة الــســيــد وحــسن ــدوح ا و
ــنــعم كــامل الــنــجـار صــبــرى قــنــديل عــبــد ا
ـنــوفـيـة لــلـمــوسـيـقى وفــرق مـوسـيــقـيــة مـنـهــا ا

بـامتـداد قـصـور وبـيـوت الـثقـافـة بـاحملـافـظة..
ــنـوفــيـة احـتــفـالــيـة رمـضــانـيـة قـدمت ثــقـافـة ا
ـيزة شـملـت فعـاليـات ثـقافـيـة متـعددة حتت

نوفية الثقافية». عنوان «ليالى ا
ـنـوفـية سـامى الـلـيـالى الـتى رعـاهـا مـحـافظ ا
عــمـــارة ود. أحــمــد مـــجــاهــد رئـــيس الــهـــيــئــة
الــــعــــامــــة لــــقـــصــــور الــــثــــقــــافــــة الـــذى طــــالب
ـسئـول عن إعـداد برنـامجـها بـاخلروج عن ا

النمطية والتقليدية.
ـنــوفـيـة سـعــيـد عــتـمــان مـديــر عـام ثــقـافــة ا
أشـــار إلـى أن تـــوجـــيــــهـــات مــــجـــاهــــد كـــانت
حــافــزاً لـتــنــظـيم بــرنــامج يــتـضــمن عــروضـاً
مــســرحـيــة وأخـرى مــوسـيــقــيـة إضــافـة إلى
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االحتـفـالـية إقـنـاعه بـالـدخول فى
الـدين اإلسالمى وبـالـفـعل يـقـتنع

رة ويعتنق اإلسالم .. هذه ا
يقوم بدور «بجاد» معتز الشافعى
أم الـــرواة فـــهم أحـــمـــد الــدســـوقى
وأســــــمـــــــاء الــــــســــــيــــــد ومــــــحــــــمــــــد

األباصيرى وأمينة عادل .. 
«بـــجـــاد 2008» ديــــكـــور مــــحـــمـــد
قــطــامـش غــنــاء مــنــتــخب كــورال
نـصـورة بقـيـادة الدكـتور جامـعـة ا
ضــيـاء عـبــد الـكــر ومـحــمـد أبـو
مـــســــلـم.. واالحـــتــــفــــالــــيــــة فــــكـــرة

وإخراج سمير العدل .

ـــســرحى قــدم طالب الـــنـــشــاط ا
نـصـورة لـيـلة مـحـمـدية بـجـامـعـة ا
بــعــنــوان (بــجـاد 2008) فى إطـار
ــــنـــصـــورة احــــتـــفـــاالت جــــامـــعـــة ا
ـشـاركة ببـدايـة الـعـام الـدراسى 
عــمـــداء الـــكــلـــيــات ونـــواب رئــيس
اجلامـعـة والـدكتـور أحـمـد بـيومى

شهاب الدين رئيس اجلامعة.
وتـدور االحتفالـية حول شـخصية
بــجــاد زوج «الـــشــيـــمــاء» شــقـــيــقــة
الــرســول صــلى الــلـه عــلــيه وســلم
مـن الــــــرضـــــــاع ومــــــاذا لـــــــو كــــــان
«بجاد» يعيش فى عام 2008 هل
كـان سـيـدخل اإلسالم أم يـسـتـمـر
فى عناده? تـتوالى محاوالت رواة  محمد احلنفى بجاد 2008
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فى إطــــار فــــعــــالــــيـــات حــــفـل خــــتـــام لــــيــــالى
ــحــافــظــة ســوهــاج قــام الــلــواء احملــروســة 
مــحــسـن الــنــعــمـــانى مــحـــافظ ســوهــاج ود.
أحمد مـجاهد رئـيس الهيئـة العامـة لقصور
ــسـرحى أســامـة الــثــقـافــة بـتــكـر اخملــرج ا
ــســرحى عـــبــد الــرءوف حلـــصــول عــرضـه ا
األخــيــر «أطــيــاف حــكـايــة» لــفــرقــة أبــو تــيج
ـسرحـية على شـهادة تـقديـر وجائـزة جلنة ا
ــهــرجــان الـقــومى الــتــحـكــيم اخلــاصــة من ا

للمسرح فى دورته األخيرة.
طـلعت مـهـران رئـيس إقلـيم جـنـوب الصـعـيد
الثـقافى قال: إن هـذا التـكر يأتى تـقديراً
لــتـــمـــيــز اخملـــرج أســـامــة عـــبـــد الــرءوف فى
العام األخيرين بعد أن سبق له احلصول
ـــهــرجــان عـــلى جــائـــزة خــاصـــة أيــضـــا من ا
الـقـومى عن عـرضه «الـطـوق واألسـورة» فى

الدورة األولى.

وفـى الــــســـيــــاق نــــفـــسـه أكــــد أســـامــــة عــــبـــد
الــــرءوف أن هـــــذا الـــــتـــــكـــــر إضـــــافـــــة إلى
ــهــرجـان اجلــائــزة الــتى حـصـل عـلــيــهـا من ا
القـومى يعود إلى تـميـز وتعاون فـريق العمل
ــمـــثــلــ ومـــنــهم ــشــارك فـــيه بــدايـــة من ا ا
عــمــاد حـــمــدى فـــتــحى عـــلى صــابـــر عــبــد
احلـــمـــيـــد طـــارق مـــحــــمـــود رشـــا مـــحـــمـــد
مــــتــــولى نــــور الــــدين مــــصــــطــــفـى حــــســـ
ن عـبد الـرحمن نـادية صالح الشـريف أ
عـلى نـادر حـمـزة ومـصـمم االسـتـعـراضات
ـنعم عباس ـلحن عبد ا مـصطفى األم وا

الشريف والشاعر حسان عبد العزيز.
«أطـيــاف حــكــايـة» تــألــيف يس الــضـوى و
إنــــتـــاجـه فى إطــــار خــــطــــة اإلدارة الــــعــــامـــة
وسم لـلمسرح بهـيئة قصور الـثقافة خالل ا

اضى. ا

هرجان القومى بعد حصوله على جائزة ا
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ُـنـزل ـســرح قـضــيـتـان مــثـيــرتـان طــرفـهـمــا األول يـتــعـلق بــا اإلسالم وا
اإللـهى والقداسة السمـاوية والتشريعـات الدينية وااللتزام األخالقى
ــؤلـف اإلنــســـانى ـــهـــيب أمـــا الــطـــرف اآلخـــر فـــيــتـــعـــلق بـــالــواضـع وا ا
ــوضـــوع األرضى والـــتـــعــبـــيــرات احلـــيـــاتــيـــة واخلــروج  –فـى بــعض وا
ــا الـتـقــالـيــد الـتى فـرضت ــواصـفــات األخالقـيـة ور األحــيـان  –عن ا
علـى البـشريـة إذن ال بد أن هـناك صـدامًا يـنـشأ مـنذ الـلحـظة األولى
ــواصـفــات اإللــهــيـة والــنــزق الــبـشــرى الــفـنـى هـذا مـن الـنــاحــيـة بــ ا
الـســطـحـيـة أو الـقـشــرة اخلـارجـيـة لألمـر ولـكـن من تـمـحـصـوا وقـرأوا
ودرسوا وقـلبوا األمر عـلى عدة وجوه رأوا وجـها آخر للـموضوع حيث
ــسـرحــيــة األولى والــبـدائــيــة أو األشـكــال الــعـفــويـة لــعــبت األشـكــال ا
.. ـسـلـم والـغـفل دورا تعـقـيـديًـا فى تـمكـ الـدين وأركـانه من أرواح ا
ـسـرح" لـلـتـونـسى مـحـمـد عـزيـزة والـذى نـقـله ويـعـد كـتـاب: "اإلسالم وا
إلى الـعـربـيـة الدكـتـور رفـيق الـصـبـان ونـشـرته دار الـهالل عام 1971
وضـوع وأحلـقت بـالـكـتاب من أهم الـدراسـات الـتى خـاضت فى هـذا ا
ـسـرح والـطـقـوس اإلسالمـيـة).. دراسـة تـذيـيـلـيه حتت عـنـوان: (فـكـرة ا

للجزائرى: "رشيد بنشنب".
وأظن أن هذا الـكتـاب يحتـاج يومًـا بعـد يوم  إلى تمـحيص مـا جاء فيه
سرح ومروق خاصة أن دعوات كثيرة  – مازالت  – تقول بحرمانية ا
سرح اإلسالمى" فن التصوير والتـمثيل ثم الدعوة إلى ما يسمى بـ "ا
وقــد يـــتــجـــاوز األمــر الـــرغــبـــة اخملـــلــصـــة لــلـــدعــوة إلـى هــذا الـــنــوع من
ــتــطــرفــة ثم الــتــمــســرح إلى فــكــرة مــغــازلــة اجلــمــاعــات اإلسالمــيــة ا

االجتار بهذا النوع من التمسرح!!
اذا لم ينشأ "مسرح" فى يناقش الباحث منذ صـفحاته األولى قضية: 
الــعـصــور اإلسالمــيــة األولى?.. رغـم أن احلـضــارة اإلسالمــيــة تــنــطـوى
على تـراث أدبى ال حد لغـناه وكثافـته ويقرر: إذا كـان (اخليام) و (أبو
ـعـرى) و نــواس) قـد رفـعـا الــروح الـشـعــريـة إلى قـمم ال جتــارى فـإن (ا
(احلالج) قد غاصـا إلى أعماق التـفكير اإلنـسانى.. ويستـطرد الباحث

> الـضوء نظام مرن متحرك يتغيـر بدون أن يتحطم متحرك بتجدد
واسـتمـرار ولكن بال اسـتقـرار محـدث للـفوضى يـسمح برد فـعل على

االضطرابات الالمتوقعة. 28
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سرحي جريدة كل ا

عد عن رواية «طرح البحر» للروائى يوسف القعيد. سرحى اجلديد «الفيضان» ا سرحى محمد عبد الصبور نشر مؤخراً نصه ا > الكاتب ا

29 من    سبتبمر 2008  العدد64

سرح  الكتاب: اإلسالم وا
ؤلف: محمد عزيزة  ا

ترجم: د. رفيق الصبان ا
الناشر : دار الهالل 1971

سرح للتونسى محمد عزيزة اإلسالم وا

∞°Sƒj ¿ÉÑ©°T

اذا بـعد استعراض سـريع لثقافة  احلضـارة اإلسالمية ويسأل: "إذن 
ـسـرح عن احلـيـاة اإلسالمـيـة حـتى عام 1848 ويـزيـد لـغز تـأخـر فن ا
ـسرح: "أن احلـضـارة اإلسالمـية" قـد عـرفت تـمامًـا الـتقـالـيد اخـتفـاء ا
ـقدسـة كمـا عرفت أيـضًا بـشكل أكـثر ة وكل مـآسيـها ا الـهنـدية الـقـد
عمـقًا كل اإلرث اليونـانى ونشرته فى كل أرجـاء الدنيا.. ولـكن عندما
اهــتـدى أخــيــرًا (ابن رشـد) إلـى تـرجــمـة (فن الــشــعـر) ألرســطـو وقف
حـــائــــرًا أمـــام صــــعـــوبــــة فـــهـم واســـتــــيـــعـــاب كــــلـــمــــتى (الــــكـــومــــيـــديـــا) و
(الـتراجـيـديـا).. فـتـرجم األولى إلى كـلمـة (الـهـجـاء) والـثانـيـة إلى كـلـمة
ـسـرحـيـة ذاتـهـا كـانت مـسـتـعصـيـة عـلى ـديح).. هـذا ألن الـثـقـافـة ا (ا
الـعــقـلــيـة اإلسـالمـيـة  –آنـذاك - ويــحـمــلـهــا الـبــاحث بـعــد اسـتــعـراض
ــســتــشــرق بــضـــعــة آراء لــزكى طــلــيـــمــات والــدكــتــور أحــمــد أمـــ ثم ا
مـاسـينـيـون ويفـند هـذه اآلراء فـيصف رأى زكى طـلـيمـات بـالسـذاجة
ألنـه يــرى  –أى طـــلـــيــمـــات - (أن بــداوة احلـــيـــاة قــبل اإلسـالم ورحــيل
الـقبـائل الدائم وعدم اسـتقـرارها فى مكـان معـ قد منع اإلسالم من
ـســرح) ويـنــاقش تـفــسـيــر أحـمــد أمـ الــذى يـرى أن غــيـاب مــعـرفــة ا
نع سرح عن التفكـير اإلسالمى يعود إلى أسباب دينيه ألن الدين  ا
التـصوير وبـالتالى الـتمثيل.. ثـم يسترسل  –عزيزة  –فى سرد اآلراء
سـتـشـرق ماسـيـنـيون"طـرق الـتعـبـيـر الفـنـية واألفـكـار ويـعرض لـبـحث ا
لــدى شــعــوب اإلسالم" والــذى يــســتــنــد فـيـه مــاســيــنـيــون إلـى نــصـوص

صريحة  –فى األحاديث  –تمنع التصوير..
ــســافـة الــتى تــشـكــلــهـا الــعالقــة اإللـهــيـة ولــكن عــزيـزة يــنــتـهى إلى أن ا
بـالـظاهـرة البـشريـة هى التى تـمـنع التـطور الـدرامى لألحداث أى أن
سـرح يـسـتـجـيب الـدرامـا تـخـضع لـلـتـطـور ولـكن الـفن وخـاصـة فـى ا
لـفكـرة الـتطـور بشـكل أوسع وهذا مـا ال تسـمح به الطـقوس والـشرائع
ـنع أو والـتـعـلـيمـات الـديـنـيـة.. ويـعـتـبـر الـبـاحث أن هـذا الـتـراث الذى 
ـسـرح أو نـشـوئه من أصـلـه تـراث يـخص "الـسـنـة" من يـعـطل حـركــة ا
ـسلمـ هم الذين بادروا ـسلمـ وعلى العـكس فإن "الشـيعة" من ا ا

أو وجـدوا أنفسهم يجرون أشكـاالً مسرحية تتعـلق باستشهاد احلس
فاحلدث  –ذاته  –حـدث درامى ويتعلـق بأحداث أرضية عـنيفة رغم
أن هـذه األحـداث تـأخـذ نـفـحـات ديـنـية فـاحلـسـ هـو ابن بـنت الـنـبى
الك  –مــسـد شــعـره بــيـديه  صـلى الــله عـلــيه وسـلـم وأن جـبـريل  –ا
وأن احلس قـدم نفسه فداءً لـلمسلـم جميـعاً.. دون أن يكونوا أهال
ثلون سلمـون الشيعة على مـدى التاريخ   –كامالً  –لـذلك لذلك فا
الـفعل بـطـقوس ودرجـات مـتـفاوتـة ويـقيـمـون أيـاماً عـشـرة من كل عام
يبذلون فيـها كل الطاقات الروحية  –والبدنيـة والفنية من أجل إجناز
ـسـرحى احلى.. وهـنـا يـسـتـخـلص "مـحـمـد عزيـزة" نص هـذا الـعـرض ا
الــتـعـازى من عـدة نـصـوص أخــرى كـانت قـد كـتـبـت عـلى مـدى الـتـاريخ
ثل الصراع احلى ب احلـس وأعوانه وب يزيد وأعوانه وتلعب و
" الـــصــراع فـــكـــرة الـــســـلـــطـــة واخلالفـــة دورهـــا فى تـــفـــعـــيـل و"تـــدر
مـتـجاوزة بـذلك كل األشكـال التـحـذيريـة التى وصـفـتهـا نصـوص نبـوية
وفـسـرها الـبـعض عـلى أنـهـا مـنع مـبـاشـر لـفـكرة الـتـمـثـيل.. ويـعـتـبـر لـغة
ـسـتـحدث لـغـة مـسرحـيـة من طـراز جـيد خـاصـة الـنـداءات التى هـذا ا
" إلى قــومـه أو إلى أعــدائه وكــأنه يــنــفــذ من كــان يــوجــهــهــا "احلــســ

شقوق التاريخ احملدودة باحلدث إلى األبدية جمعاء..
ويأتى بعد ذلك البحث الـذى قدمه: رشيد بنشنب فى نهاية الكتاب..
ــســرحــيــة الــتـى كــانت فــاعــلــة فى الــتــاريخ لــيــفــحص كــافــة األشــكــال ا
ولـوية الـتى ابتـدعها اإلسـالمى فيـكتب - رشـيد  – عن الـدراويش وا
أو أنـــشــــأهـــا مــــوالنـــا جـالل الـــديـن الـــرومى ويــــتــــطـــرق إلى األشــــكـــال
الـشعـبـية والـتى تنـحو نـحو اخلـرافـة ويحـلل نشـوء هذه الـظاهـرة على
عانـى الدينـية أيًا كان مـدى التـاريخ وارتبـاطها  – طوال الوقت  – بـا
ـهم هـنـا هـو الـتـفـعـيل األمـر قـريــبًـا أو بـعـيـدًا عن الـنـصـوص الـديـنــيـة ا
ـسرحى للشعـبى مكلال كل هذا بأفق الشعـبى للمسرحـة أو التفعيل ا
ديـنى إسالمى يستنـد إلى كل ما هو أرضى وشبه مـنتزع من مدونات

دينية كتبها أئمة وشيوخ قدامى..
ويـربط بـشـكل جـيد  –الـباحث  –بـ الـدين الشـعـبى الـذى يـعـبر عن
ـطـلق فى نــصـوص وال يـعــرف الـنـاس كـيف الـنـاس بــقـوة وبـ الــدين ا
ـسرحة لتقدم تفسـيرات متعددة وفاعلة على يـفسرونها فتأتى هذه ا

مدى التاريخ..
سـرح  تتـجدد قـيمـته كلـما مـر به الزمن وأطـروحته كـتاب اإلسـالم وا

.. مازالت قابلة للتمحيص والدرس العميق

سرح جورج فيدو فى روائع ا
السلسلة للمترجم د. حمادة إبراهيم.
يــــحـــتــــوى اجلــــزء اخلــــامس عــــلى ثالث
مــســـرحـــيـــات هى "زواج بـــارتـــون" وهى
مــســرحــيــة فـــودفــيل فى ثالثــة فــصــول
كــــــــتــــــــبت بــــــــاالشــــــــتــــــــراك مـع مــــــــوريس
يـديـا ديــفـالـيـيــر و "الـسـبـاق" وهى كــومـ
ـــــؤلف من ثـالثـــــة فـــــصـــــول كـــــتــــــبـــــهـــــا ا
بالـتـعـاون مع فرانـسـيس دى كـرواسيه
ثم "حـضرته بـيصـطاد" وهى مـسرحـية
يـــديـــة من ثـالثـــة فـــصـــول أيـــضًـــا. كـــومـــ
يـــنــــمــــا يــــضم اجلــــزء الــــســــادس أربع بــــ
ـشـنـقـة وشـامـبـنـيول يـات هى ا مـسـرحـ
رغم أنـــــــفه وشــــــعــــــرة فـى الــــــعــــــجــــــ

يـــرًا :عـــريس الــــغـــفـــلـــة" وتـــتـــراوح وأخـــ
يـات هـذا اجلـزء بـ مـسـرحـيـة مـسـرحـ
يــة الـــثالثــة الــفـــصل الــواحـــد ومــســـرحــ

فصول.

الكتاب: األعمال الكاملة للكاتب
الفرنسى جورج فيدو.

ترجم: د. حمادة إبراهيم. ا
ركز القومى للمسرح الناشر: ا

وسيقى والفنون الشعبية. محمود احللوانىوا

ى" ــســرح الـعــا تــعــد ســلــســلــة "روائع ا
ركز الـقومى للـمسرح الـتى يصدرهـا ا
ــوسـيـقى والـفــنـون الـشـعــبـيـة ضـمن وا
إصــداراتـه الــكــثــيــرة مــنـــبــعًــا خــصــبًــا
ونافذة مهـمة يطل منهـا محبو وعشاق
ـسرح عـلى ثقـافـة اآلخر والـتى جتد ا
تـعيـنهـا وجتـسدهـا فى أدبه وباألخص
فى مـسرحه ال سـيما مع تـعدد ألـسنة

هذا اآلخر وتعدد ألوانه وثقافاته..
ـسرح وقـد اسـتـطاعـت سلـسـلـة روائع ا
ـى أن تــضع نـــفـــســهـــا بــقـــوة عــلى الـــعــا
ــــســــرح " عـن ا ـــــتــــرجـــــمــــ خــــارطــــة "ا
ـى فى مـــصـــر والــــوطن الـــعـــربى الـــعـــا
ذلك عـلى الـرغم من حداثـة عمـر هذه
الــســلـــســلــة بــالــنــســـبــة لــغــيــرهــا وذلك
ـتـرجـمة بـحـسن اخـتـيـارهـا ألعـمـالـهـا ا
وتــنـــوعــهـــا. وقــد صـــدر مــؤخـــرًا عــنـــهــا
اجلـــــــــــزء اخلــــــــــامـس والـــــــــــســــــــــادس مـن
األعــمــال الــكــامــلــة لـلــكــاتـب الـفــرنــسى
جـــورج فـــيـــدو وكــــانت األجـــزاء األولى
قــد صـدرت مـن قـبـل ضـمـن إصـدارات

صطلح هل يغازل ا
اجلماعات اإلسالمية

> إن الـصـفتـ "سـاكن" و "متـحرك" تـتـتابـعان كـتـكرار فى الـسـمة الـدالليـة ضـمن السـياق
تـكررة ـشـترك بـشـكل متـكـرر حيث تـدالن علـى مجـموع الـتـكويـنـات أو الصـور الداللـيـة ا ا

كنة. التى جتعل العرض مفهوما بصيغة 

سرحي جريدة كل ا
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> مسرحية «مولد الشيخ على» للكاتبة منى الشيمى  نشرة إلكترونيا مؤخرا على موقع «مسرحيون».

هرجان العمال للمسرح احلر عرضان لـ «العمة والعصايا» يحصدان 6 جوائز فى الدورة األولى 
نص واحد.. ورؤيتان

هرجان  من عروض ا

إيه األخبار..?

عالء عبد العزيزيس الضوىد. عاطف عوض

> مــســئــولــو فـــرع ثــقــافــة الــفــيــوم
فـشلوا فى اسـتكمـال ليالى عرض
مـسـرحيـة «الـلى فيه الـروح يـغنى»
تــــــألــــــيـف وإخـــــراج يـس الــــــضـــــوى

وإنتاج فرقة الفيوم القومية.
دة سرحية  قرر تقد ا كان من ا
15 لــيــلـــة عــرض حــسب الــنــصــاب

القانونى لعروض الفرق القومية.
و إدراج الـــــــــــــعــــــــــــرض ضــــــــــــمـن
الــبـــرنـــامـج الـــرمــضـــانـى لـــقـــصــر
دة ثالثة ه  ثقـافة الفـيوم لـتقـد
أيـــام عـــلـى مـــســـرح الـــقـــصـــر ولم
يـــعـــرض مـــنــهـــا ســـوى يـــوم واحــد
فـقط بـعـد مـواجـهـة الـعـمل ألكـثر

من أزمة.

ــســرحى عالء عــبــد > الــكــاتب ا
الـــــعـــــزيـــــز فـى انـــــتـــــظـــــار صـــــدور
مــســـرحــيـــته «حـــكــايـــة لم تـــروهــا
شهـرزاد» ضمن سـلسـلة نـصوص
مــسـرحــيــة الــصـادرة عـن الـهــيــئـة

العامة لقصور الثقافة.
ـــــســــرحــــيــــة عــــرضـت من إنــــتــــاج ا
سرح احلديث منذ ثالث سنوات ا
وقـــــدمت عـــــلى خـــــشـــــبــــة مـــــســــرح
اجلمـهـوريـة بـطـولـة رغـدة وسامى
عبد احللـيم وأحمد السعدنى من

إخراج حسام الشاذلى..
عـالء عــــــبــــــد الــــــعــــــزيــــــز مـــــدرس
ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون مـسـاعـد بــا
سرحية وموجود حاليا بلندن. ا

ــسـرح > د. عــاطف عــوض مــديــر ا
الــــقـــومـى لألطــــفــــال يــــضع حــــالــــيـــا
تــصــوراً جــديـداً لــتــقــد مـجــمــوعـة
عــروض مـســرحــيـة لــلــطــفل تـعــتــمـد
علـى عنـاصـر اإلبـهـار واالسـتـعراض
مع االســـتــعـــانــة بـــعــدد مـن الــنـــجــوم

للعمل على جذب األطفال.
د. عــــاطف عـــوض قـــال إن الـــفـــتـــرة
الــقـــادمـــة ســوف تـــشــهـــد حـــالــة من
الـنشـاط وخاصة بـعد انـتهـاء عمـلية
ــســـرح الــعـــائم الـــصــغـــيــر تــطـــويـــر ا
ـــــنـــــيل واســـــتـــــغاللـه فى تـــــقــــد بــــا
عـــروض الـــفــــرقـــة بـــجــــانب مـــســـرح

متروبول.

الــثـــالـــثـــة تـــمـــثـــيل عن مـــســـرحـــيـــة «األخــوة
كرامازوف».

ــــكـــونــــة من ومــــنــــحت جلــــنـــة الــــتــــحـــكــــيم ا
الــنــاقــدين أحــمــد عــبــد الــرازق أبــو الــعال
ود.محـمد زعيـمه شهـادات تقـدير لكل من
مـحــمـد هــزاع آيـة ســعـيــد سـمــاء عـصـام
بـينـمـا مـنـحت شهـادة تـمـيـز خاصـة لـلـطفل
«محمود ضاحى» عن عرض «نداء» لفرقة

ستقبل. فراعنة ا
أقـــيــــمت فـــعــــالـــيـــات الـــدورة عــــلى مـــســـرح
ـؤســســة االجـتــمــاعـيــة الــعـمــالــيـة بــشــبـرا ا
اخلــــيــــمــــة فـى الــــفــــتــــرة من 11 حــــتى 21
سـبتـمـبـر ورعاهـا عـبـد الوهـاب احلـديدى
رئــــيس احتــــاد شــــبـــاب الــــعــــمـــال وأحــــمـــد
ــــــؤســــــســـــة األحــــــور مــــــديــــــر عــــــام نــــــادى ا
ــهــرجــان مــحــمـد ربــيع الــريــاضى وأدار ا
ـــهـــرجــــان الـــكـــاتب وغـــاب رئـــيس شــــرف ا
واخملرج حسن سعد عن كافة الفعاليات.

ــركــز الــثــالث فى قــائــمـة عــادل» تــقــاسم ا
جوائز أفضل عرض مـسرحيتا «حاول مرة
أخـــرى» لـــقـــصـــر ثــــقـــافـــة شـــبـــرا و«األخـــوة
كــــرامـــازوف» لــــفــــرقـــة إشــــراقــــة وتـــقــــاسم
مخرجـاه خلـيل تمام وحـمادة طافـور جائزة
«أفــضل مـــخــرج» الــثــالـــثــة وتــقـــاسم بــطال
الـعـرض عـبـد الـنـاصـر ربـيع وبـاسم الـعـربى

ثل. اجلائزة الثالثة ألفضل 
وحـصـلت وفـاء عبـد الـسـمـيع عـلى اجلـائزة

نص «الـــعـــمـــة والـــعـــصــــايـــا» لـــرجب ســـلـــيم
عرض بـرؤيتـ إخراجـيـت مـختـلفـت فى
ـــهـــرجــان إطـــار فـــعــالـــيـــات الـــدورة األولى 
الـعــمـال لــلـمــسـرح احلــر وحـصـد جــائـزتى
ا ـهـرجـان األولى والثـانـيـة فى سـابـقـة ر ا

تكون األولى من نوعها.
جـــائـــزة أفـــضـل عـــرض كـــانت مـن نـــصـــيب
صـراويـة إخـراج خـالد الـعـيـسوى فـرقـة ا
بــيــنــمـا ذهــبـت اجلـائــزة الــثــانــيــة لــلــمــخـرج
مــحـمــود أبــو الـغــيط وفــرقــة مـركــز شــبـاب
مـيت غـمـر ونـال اخملـرجـان جـائـزة أفـضل
مـخرج. عـرضـا «الـعمـة والـعـصايـا» حـصدا
أيـضـا جـوائــز الـتـمــثـيل حـيث كــانت جـائـزة
ـن صــــابـــر ــــثـل من نــــصــــيب أ أفــــضل 
ـــثـــلـــة لـ«مى عـــبـــد الـــرازق» من وأفـــضـل 
ـصــراويــة وذهـبت اجلــائـزة جنــوم فـرقــة ا
الـثـانـيــة لـولـيـد قـدورة وديـنـا أبـو عـتـاب من

فرقة مركز شباب ميت غمر.
جـــائــزتـــا أفـــضل ديـــكـــور ومالبس وأفـــضل
مــــــوســـــيـــــقـى كـــــان مـن نـــــصـــــيـب «الـــــعـــــمـــــة
ــصـراويـة حـيث حـاز والـعــصـايـا» نـسـخـة ا
RQ ≈∏Y¥األولى مــحــمــد جــابــر والـثــانــيــة «لــيــونـاردو

غاب رئيس شرف
هرجان عن فعالياته.. ا

وشهادة تميز
 خاصة

 لطفل من «فراعنة
ستقبل» ا

حارة جنيب محفوظ 
فى قصر ثقافة الفيوم

ـسرحى فى إطـار خـطـته للـدفع بـأسـماء جـديـدة فى مـجال اإلخـراج ا
اضى مـسرحـية «احلارة» عرض قـصر ثـقافـة الفـيوم مـساء اجلـمعـة ا
عن روايـة «حارة العـشاق» للـكاتب جنيب
مـــحـــفــــوظ درامـــاتـــورج وإخــــراج عـــمـــرو
عهد حسان «الـطالب بالـفرقة الثـانية بـا

سرحية». العالى للفنون ا
الـفــنـان الـتـشـكـيــلى شـمس الـدين حـسـ
مـدير قصر ثـقافة الفـيوم قال إن مسرح
الـــقــصـــر عــرض خالل الـــفــتـــرة األخــيــرة
ــســـرحــيـــة قــلـــيــلــة عــدداً من الـــعــروض ا
سرح مـنها «ثامن أيام الـتكاليف لـنادى ا
األســبــوع» تـألــيف عــلى الــزيــدى وإخـراج
ياسر عطية إضافة إلى عروض اإلنتاج
الـــذاتى مـــثل «جـــحـــا وشــجـــرة األرانب»
ــصـرى» وعـروض لألطـفــال و«عـصـرى ا
أخــرى وأخــيــراً «احلــارة» الــتى يــشــارك
بـالـتـمـثـيل فيـهـا أحـمـد جـمال رنـا أبـو هـيـبة إسـالم بشـبـيـشى أحـمد

عوض أحمد صالح محمود صالح.

 جنيب محفوظ

إعالن منح الصندوق العربى للثقافة والفنون.. منتصف ديسمبر
أعـلن الــصـنـدوق الـعـربى لــلـثـقـافــة والـفـنـون أن آخـر مــوعـد لـتـلـقى
طلـبات الـدعم هو نـهايـة شهـر سبـتمـبـر احلالى بـينـما تـعلن نـتائج
الـتـقـيـيم الـذى تـتـواله جلـان حتـيـكم مـتـخـصـصـة سـيـكـون مـنـتـصف

قبل. ديسمبر ا
كان الصندوق الذى تأسس بهدف دعم اإلبداع الفنى وحرية
التـعبـيـر الثـقافى فى الـعالم الـعـربى قد أعـلن فى وقت سابق
ــؤسـسـات عن رصــد مـبـلغ 800 ألف دوالر كـمــنح لألفـراد وا
الـتى تقـدم خدمـات ثقـافيـة للـجمـهور الـعربى ودعـا الفـنان

والــكـتـاب الـراغـبــ فى إنـتـاج مــشـاريع ثـقـافــيـة فى مـجـاالت:

تـطويـر وإنتـاج مشـروعات سـينـمائـية مـستـقلة وكـذلك عرض
أعــمــال فــنـون أدائــيــة مــعــارض تــشــكــيـلــيــة وفــعــالــيــات فــنـون
بصـريـة كتـابـة ونشـر أعـمال أدبـيـة كتـابـة أبحـاث فى مـجاال
الـفــنــون والــثـقــافــة تــنــظـيـم ورش عـمل فـى مـجــاالت الــفــنـون
والــثـقــافـة وكــذلك تــنـظــيم فــعـالــيـات ثــقـافــيــة وبـرامج تــبـادل

ثقافى عربى.
اذج طـلـب الدعـم مـوجودة عـلـى موقـع الـصنـدوق عـلى اإلنـتـرنت

وعنوانه:
www.arabculturefund.org

«ماحتاولش» باكورة إنتاج «هى كده»

 محمود عوض

ـاضى مـسـرحيـة «مـاحتاولـش» تألـيف مـصـطفى سـعـد وإخراج على قـاعـة روابط عـرضت األسـبوع ا
محمود عوض.

ستقلة التى بدأ نشاطها مؤخراً. سرحية هى أول إنتاج فرقة «هى كده» ا ا
«مـاحتاولش» تـمثـيل مصـطفى مـحمـد آيـات محـمود مـعتـز ريحـان أحمـد مصـطفى شـريف عادل
مــيس مـحـسـن أحـمـد احلــسـيـنى يــاسـمـ مــحـمـد عـبــاس دعـاء مـصــطـفى ديـكــور مـصـطــفى عـبـد

راكز الثقافية خالل الفترة القادمة. ها بعدد من ا الشافى مالبس على حسن وسيتم تقد
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 محمود درويش

ـوضوع سواء أكـان ذهنيـا أم فيزيـائيا (ضـوءا) هو أرض العـمليـات الدالة > إن ا
ـنطلق الذى تعتـمده فى حتديد الفهم عـلى ذاتها أو على التى تـقدمها وعلى ا

. للصراع والهيمنة واالختالف واالنقطاع والتفرد والتضم

سرح الوطنى ببغداد. فرجى  عرضها مؤخراً على ا > مسرحية «السجل» للمخرج ظفار أحمد ا

سرحي جريدة كل ا
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محمد محمود عبد الرازق

 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

رمضان واإلبداع (4)
كـثيـر من اجملتـمـعات احلـديثـة تـخصص أيـاماً مـعدودة أو
أسـابيـع أو شهـورا لـوضع بـرامج لتـحـسـ أداء وسلـوكـيات
ـواطن فهذا يوم للحب وذلك أسبوع للنظافة وأخالق ا
وذاك شـهر للـمرور وهـكذا.. وهـكذا. ومن نعـمة الـله علـينا
أن حـبـانــا شـهـرا كـامال مـن كل عـام مـلئ بــبـرامج حتـسـ
األداء فـى الـــعـــمل وآداب الــــســـلـــوك واألخالق وااللـــتـــزام
بـالقـيم وهـو ما نـفتـقـده فى مجـتـمعـاتـنا فى هـذه األيام
فـنـحن بـالـفـعل فى حـاجـة إلى زيـادة اإلنـتاج بـل وحتقـيق
اجلـودة طـبـقـا لـلـحديـث الشـريف «إن الـله يـحب إذا عـمل
أحـدكـم عـمال أن يــتــقـنـه» ونـحن فـى حـاجــة إلى حتــسـ
ا الـسـلـوك واألخالق حتـقـيـقـا لـبـيت أمـيـر شـعـرائـنـا «وإ
األ األخالق مـا بقيت فـإن همو ذهـبت أخالقهم ذهبوا».
وشـهـر رمـضـان هـو فـرصـتـنـا للـخـروج مـن مأزق الـتـخـلف
ـثابة دورة تدريبية مثل احلـضارى الذى نعيش فيه فهو 
ـؤســسـات والــهـيــئـات ـصــالح وا الــدورات الـتـى تـعــقـدهــا ا
لـلـعـامــلـ فـيـهــا لـرفع مـسـتــوى األداء واخلـبـرة واجلـودة
وإعـادة التـأهيل; إال أنـها دورة تـدريبـية لـلمـجتـمع كله من

أصغره إلى أكبره.
ـارسـها الـغـريب أن هـذه الـدورة التـدريـبـيـة الـرمـضـانـيـة 
اجلـميع بصـورة شكلـية ومغـايرة لفـلسفـة الصوم والـقيام
ـتـنـع عن الـشـراهـة ــتـنع عن األكل والــشـراب وال  فـهـو 
ــتــنع عن الــسب والــقــذف واإليـذاء والــتــخــمــة كـمــا ال 
والـنرفـزة والـصراخ بـحـجة فـقـد أعصـابه ألنه صـائم وهو
يـواصل الصـلـوات فى أوقاتـها فى الـوقت الـذى يعـطل فيه
مـصالح الناس وقضـاء حوائجهم كمـا أنه يلتزم بضوابط
الصوم احلرفى ولكنه ال يلتزم بقواعد النظافة أو الصدق
واألمـانة أو الوفاء بالوعد واحلفاظ على الوقت الذى هو
ـارس الكـذب والرشوة واحملـسوبـية والـتحايل من ذهب و
وكـــافــة أســالـــيب الــتـــدنى األخالقى وهـــو يــقـــيم مــوائــد
ـيادين الـعـامة وال يـقيـمهـا فى دور اليـتامى الـرحمن فى ا
نـاطق العشوائـية التى هى أحوج ما ساك وا ـرضى وا وا

تكون إليها.
تردية من السلـوكيات واألخالقيات الهابطة هـذه احلالة ا
مـا احلل فـيـهـا? فى اعـتقـادى أن هـذه الـدورة الـرمـضـانـية
ا هى احلل ولـكن بشرط أال تترك لألهواء الشخصية وإ
البــد أن تــخــضع لــسـلــطــة إداريـة حــازمــة تــضع الــبـرامج
ـستـهدفـة وتقوم عـلى تـنفيـذها خـالل هذا الشـهر بـشكل ا
حـاسم وحـازم بـضوابـط إجرائـيـة حـتى إذا انـتـهى الـشـهر
الـكــر حتـول األمــر إلى سـلــوك والـتــزام عـام وإذا حـدث
بـعض الـتـسـيـب خالل الـشـهـور الـتـالــيـة ال يـلـبث أن يـأتى
رمـضــان الـقــادم وتـطــبق الـضــوابط فى الــدورة الـســابـقـة
بـنــفس األسـلــوب وهـكــذا إلى أن نــقـضى عــلى الـظــواهـر

السلبية فى األداء والسلوك واألخالق.
هـذا االقـتــراح أقـدمه لـكــافـة مـؤســسـات الـدولــة لـدراسـته
ـتــخـصــصـة ومــجـلس وتــنـفــيـذه وعــلى رأســهـا اجملــالس ا
ـقــدوره أن يـصــدر تـشـريــعـاً بــهـذه الـدورة الـشـعـب الـذى 
الـتـدريـبـيــة الـتى جتـمع فـيـهــا كل أسـالـيب وآداب وقـواعـد
تـنـظـيم اجملـتـمع فـيـمـا يـخص مـسـتـوى األداء فى الـعـمل
والـسلوك واألخالق ما أحوجنـا إلى تطوير وحتديث كافة
نـواحى حـيـاتـنـا الـتى أصـبـحت تـسـودهـا ظـواهـر التـسـيب
سئولية وفى ظنى أن واإلهمال والالمباالة وعدم حتمل ا
رمـضـان هــو الـشـهــر الـوحـيــد الـذى نــضـمن فـيـه حتـقـيق
الـصرامة واحلـزم فى تنفـيذ القـوان واإلجراءات اإلدارية
ـا له من تـأثـيـر روحانـى واحتـرام فى الـنـفوس الـضـرورية 
وتـوقـيـر فى الــقـلـوب وهـذا هــو اإلبـداع احلـقـيــقى لـشـهـر

رمضان.

 عندما فوجئ عزيز عيد
تفرج بأن ا

 من اجليش البريطانى

ضــحك الفصـــل ا
يـقـع كـازيــنـو "دى بــارى" عــلى نـاصــيــة شـارع عــمـاد
الــدين وقــنـطــرة الــدكـة. وكــانت مــصـر  – فى ذلك
الوقت  – تـغص بالفرق األجـنبية. فـعملت به فرقة
إجنـلـيـزيـة وأخـرى فـرنـسـيـة. ورأت صـاحـبـته مـدام
مـارسيل أن تـسـتـضيف فـرقـة عـربيـة. فـاتـفقت مع
. وكــان ـــؤلف مـــصــطـــفى أمـــ ــمـــثل وا ـــغـــنى وا ا
الــكـازيـنـو يـعـتـمـد فـى جـذب اجلـمـهـور عـلى إعالنه
عـن تقـد حـسنـاوات وراقـصـات أوربيـات. فـيـعلن
ه لرواية: "بعد ما شاب ودوه  – مثال  –عند تقـد
الــــكــــتـــاب" تــــألــــيف مــــصــــطــــفى أمــــ عن ظــــهـــور
ـشهـورة. وعـند تـقـد رواية: الـراقصـة "دوزاريه" ا
"الـبـحـر زاد عــوف الـلـيل" يـعــلن عن حـضـور أعـظم

مثالت من أوربا. ا
ــنــشـود ورغم هــذا لم يــحــقق الــكــازيــنــو الـنــجــاح ا
وتـطلع الـكسار إلى تـكوين فـرقة ووجد بـغيـته عند
مـدام مـارسـيـل. وحـمـلت الـفـرقــة اسم: "مـصـطـفى
أمــــ وعــــلـى الــــكــــســــار". وذلك فى  16فـــــبـــــرايـــــر
ـــعـــروفـــة بــالـــفـــصل 1917وبـــدأ يــقـــدم الـــروايـــات ا

ضحك الشهير. ضحك. ولقب با ا
واخــتـــفى اإلعالن عن الـــراقــصــات واحلـــســنــاوات

األوربيات وتصدر اسمه كافة اإلعالنات.
وكـــان قــــد بـــدأ بـــتــــقـــد فــــصل بـــعــــنـــوان: "راحت
الـسكرة وجت الـفكرة" ضمن بـرنامج احلفل. وكان
سرح عبارة عن "بست" فى وسط الصالة حولها ا
تـرابـيـزات الـرواد. وكـان من مـنـظـرين. أمـا الفـصل
غرفة" من الـتالى فكان: "الـلى فى الدست تطلـعه ا
تـــألــيف عــلـى الــكــســـار الــذى أدخل عــلـى الــفــصل
ــسـتـوحى من الـفـرق ــضـحك فن االسـتـعـراض ا ا

األجنبية.
وانــتـعش الـكـازيــنـو وأصـبح يـقــدم بـجـانب حـفالت
الـــســواريـه حــفـالت مــاتـــيـــنــيـه كل أحـــد وخــمـــيس
وجمـعة لـلعـائالت. وماتـينـيه كل يوم ثـالثاء لـلحر

فقط كما يقـول ماجد الكسار فى كتابه عن والده:
"على الكسار بربرى مصر الوحيد".

وفى هـــذه األثـــنـــاء كـــان جنـــيـب الـــريـــحـــانى ُيـــقـــدم
ـضحك فى تـياتـرو "الريـنسـانس" وتذكر الـفصل ا
الـدكتورة ليـلى نسيم أبو يوسف فى كـتابها: "جنيب
الـريحـانى وتطور الـكومـيديا فـى مصر" إن الـكسار

أحرز شعبية كبيرة. 
ـوســيـقـيـة كـمـا صــادفت لـوحـاتـه "االسـتـعـراضــيـة ا
إقـبـاال شـديـدا ولم يـكـن فى اسـتـطـاعـة الـريـحـانى
ـا اضطره إلى حل الـفرقة. نـافسته  أن يصـمد 
وتشـوق إلى أن يشاهـد الكسـار ليقف عـلى أسباب
جنـــاحـه ثم طــــلب مـن كـــاتـب مـــســــرحــــيـــاتـه أمـــ
صـــدقى أن يـــعـــد لـه مـــســـرحـــيـــة من نـــفس الـــنـــوع
االسـتـعـراضى. فـكـتب لـه: "حـمار وحـالوة". ويـقول
الــدكـتـور عـلى الــراعى فى كـتـابه: "فن الــكـومـيـديـا"
ـسرح إنـه وضع: "حـمـار وحالوة" تـقـلـيـدا مـتـعـمـدا 

الكسار.
بــــيــــد أن الــــريــــحـــانـى كــــان أول من بــــدأ تــــمــــثــــيل
ضـحـكـة. يـقـول عـزيـز عـيـد إن فـرقته الـفـصـول ا
كانـت تمـثل فى تيـاترو "بـرينـتانـيا" فى أواخـر عام
1916 فـضاق جنيب الـريحانى واستـيفان روستى
ـسـيو بـقـلـة الـدخل. وحـدث أن الـتقـى استـيـفـان 
روزتى صاحب كازيـنو: "أبى دى روز" فطلب منه
ـثال آخـر خـفيف الـظل لـيـمثال أن يـحـضـر معه 
معا فصال صامتا مضحكا فأحضر الريحانى.
وبـعـد تـمـثـيل الـفـصل الـصـامت اتـفق الـريحـانى مع
صــاحب الـــكــازيـــنــو عــلـى تــمــثـــيل أدوار مــضـــحــكــة
قـصــيــرة من خالل الــرقص والـغــنــاء اإلفـرجنــيـ

سميت بالفرانكوآراب.
وكـــان عـــزيـــز عـــيـــد قــــد فـــكـــر فى عـــرض روايـــات
مـصـريـة فـألف فـى سـنة  1917 مع أمـ صدقى
درامــــا ريــــفـــــيــــة مـن فــــصـل واحــــد هى: "الـــــقــــريــــة
ـسـرحـيـة مع بـعض الـهـواة عـلى احلـمــراء" وقـدم ا
مـسـرح بريـنـتانـيـا مكـان سـينـمـا كايـرو بـاالس وقام
بـتـمثـيل دور الـعمـدة ومـثل الريـحـانى دور اخلفـير
لــكن الـروايـة لـم تـنـجح ألنــهـا لم تـســتـطع أن تـقف
أمـــام تــيـــار الــكـــبــاريــهـــات. وانــضـم الــريـــحــانى إلى

الـكبـاريهـات واقتـبس من روايـة: "القـرية احلـمراء"
ـثــله عـزيــز عـيــد وأطـلق دور الــعـمــدة الـذى كــان 
ـتـفـرج عـلـيه اسم: "كـشـكش بك" فـازداد إقـبال ا

على الكازينو.
ــا رأت ذلـك مــدام مـــارســيـل صــاحـــبــة الـــكــازيـــنــو
ـنـافس لألول كـما يـقـول عزيـز عـيد فى الـوحـيد ا
مـذكـراته أرادت أن تـدخل هـذا الـنـوع من الـتـمـثيل
فى صـالتـها فـاتـفقت مع أمـ صـدقى على إقـناع
عـزيـز عيـد بـأن يؤلـفـا فرقـة فوافـق عزيـز على أن
يــنـــفــذ مـــا فى ذهـــنه وهـــو أن يــكـــون عــمـال فــنـــيــا
يـخـتـلف عـمـا يـقـدمه الـريـحانـى. واقتـبـس إبراهـيم
بـك رمـزى روايـة عن الـفــرنـسـيـة سـمــوهـا: "حـنـجل
بــوبـو" وهى ذات مـوضــوع وفـيـهـا حــبـكـة مــسـرحـيـة
ومــفــاجــآت مــضــحــكـة وضـم إلى الــفــرقـة يــوسف
وهـبى. وكـان قد تـعـرف علـيه فى إحـدى احلفالت
درسـية وأعجب بـه واشترك فى الـفرقة بـإلقاء ا
تفـرج وتـنبأ مـونولـوجات حازت عـلى إعجـاب ا
له يــــومــــهــــا بــــأنه ســــيــــكــــون له شــــأن خــــاصــــة فى

الكوميديا.
ـــتــفــرجــ من وفــوجـئ عــزيــز عــيـــد بــأن مــعــظم ا
ـشاهدة راقصات اجلـيش البريطـانى وقد جاءوا 
الـــكـــازيـــنـــو بـــ كـل فـــتـــرة وأخـــرى. وســـرت مـــدام
مــارسـيل لــلــمــبـالـغ الـضــخــمــة الـتـى تـدخل جــيــبــهـا
يـومـيـا وفى لـيـلـة هـاج ومـاج اجلـنـود لـعـدم فـهـمـهم
العربية بعد ذلك بأيام قليلة أحضروا كمية وفيرة
مـن الـبـيـض وانـهــالـوا بـهــا فى أثــنـاء الـعــرض عـلى
ـثل دور ابن الـبـلد ـمـثـلـ وكـان يوسـف وهـبى  ا
ونوكل" على وكان منذ فجر شـبابه مغرما بلبس "ا

إحدى عينيه
وبـــيـــنــمـــا هــو مـــنـــهــمـك فى أداء دوره قـــذفه أحــد
اجلنـود الذين يـجيـدون الرمـاية بـبيـضة فى عـينه
الـعـاريــة. فـفـوجـئ بـالـبـيــضـة تـنــكـسـر عــلى عـيـنه
ويتـساقط صـفارهـا على جـلبـابه البـلدى. وتـعالى
. وأخذوا يـقذفـون البيض وهم ـتفـرج ضحك ا
مـثـل فى تـفادى يـقهـقهـون. وانـحصـرت مهـمـة ا
الـبـيض فـكانـوا يـحـيـدون عـنه ذات الـيـم وذات
الــــــيـــــــســــــار وبــــــالـــــــوثب واجلـــــــلــــــوس والــــــوقــــــوف
كــالـبـهــلـوانـات. وكــان عـلى روزالــيـوسف أن تـدخل
ـســرح راكـبـة حــمـارا فـأصــرت عـلى أال تـدخل ا
وأطــــلـت من خالل الــــكــــوالــــيس لــــتــــرى مــــا يــــقع
فالحظ أحــد اجلـنــود ذلك وسـدد الــبـيــضـة فـوق

عينها.
ـثل عــزيـز عـيـد مع وكــان من مـواقف الــروايـة أن 
سـرح مـجتـهدا فى حـسن فائق فـكـان يدور عـلى ا
أن يـكـون بـالـداخل وحــسن فـائق بـاخلـارج لـيـتـخـذ
من جـســمه الـضـخـم مـانـعــا فـاصـطـبــغت مالبـسه
ومـا ظــهـر من جـســده بـالـصــفـار ولم تــمس عـزيـز
ـــوقف يـــنـــتـــهى بــأن عـــيـــد بــيـــضـــة واحـــدة. وكــان ا
سك بـتالبيـبه ويوقـعه على األرض لـكنه أبى أن
يـقع خيفـة أن يصيـر هدًفا ثـابًتا فـأخذا يتـشاتمان
تشـاتـما جـديا وتـمكن من إيـقـاعه لكـنه أمسك به
وهو نـائم فصار عزيـز عيد الـهدف الثـابت وكلما
حـــاول اخلـالص ازداد حـــسـن فـــائـق إمـــســــاكـــًا به
حـتى نــاله الـنــصـيب األولى مـن الـصـفــار ولم يـكن
فى وســـعــهــمـــا االمــتــنــاع عـن الــتــمــثـــيل خــوفــا من

اجلنود السكارى.
وذهب عزيـز عيد فى الـصباح إلى الـكازينـو فمنعه
البس الــتـمــثـيل فــقـصـد إلى الــبـواب وألــقى له 
مدام مـارسيل ليـقبض بـقية أجـره فقالت له: أرنى

بلغ الباقى. العقد ألنظر كم ا
وأخــذت الـعـقـد ومــزقـته وألـقــته فى الـسـلــة قـائـلـة

بالفرنسية وهى تتصنع عدم االنفعال:
«اخرج برة».

 جنيب الريحانى

 على الكسار

الكسار يجد ضالته
عند مدام مارسيل

 يوسف وهبى

 الريحانى أول
 من بدأ تمثيل
فتحلة الفصول ا

. سرحي الفلسطيني سرحى الفلسطينى يعقوب إسماعيل رئيس رابطة ا اضى اخملرج ا > توفى األسبوع ا
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ـعـنى جديـد كل اجلـدة إنـها لـغـة ولكن > إن الـنـظـرية الـكـارثـية لـغـة صوريـة 
ا هى هندسية طوبولوجية مبنية كلغة طبيعية لغة. ليست منطقية وإ

سرحي جريدة كل ا
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سرح مع «تياترو» دريد حلام يعود إلى ا

فى مناسبة 14 عاماً على مسرح الرعب الكويتى:

سـلم وعـدد كبـير يسـتـعد الـفنـان الـكويـتى عبـدالـعزيـز ا
من الفنـان لعـرض مسرحـية "مصـاص الدماء" اجلزء
ـنـطـقـة خـيـطان الـثـانـى عـلى مـسـرح سـيـنـمـا غـرنـاطـة 
ـبارك حـيث يجرى اعـتبارا مـن أول أيام عيـد الفـطر ا
ـسـرحــيـة حـالـيــا بـروفـات الـعــرض عـلى مـسـرح فــريق ا
سـرحيـة بشكل ـعهـد العـالى للـفنـون ا حمـد الرجـيب با
يـومى كتب اجلـزء الثـانى من "مصـاص الدمـاء" الفـنان
ــســلم ــســلـم وعــبــد الــعــزيــز ا الــراحـل عــبــدالــرحــمن ا
ويـقـوم بــإخـراجه كل من عـلى الـعــلى ومـحـمـد احلـمـلى
ـســلم ويـشــرف عــلى اإلخــراج الــفــنــان عــبــد الــعــزيــز ا
ــســلم كـل من هــبــة الــدرى ويـــلــعب الــبــطـــولــة بــجــانـب ا
ومــشــعل الــشــايع وحــمــد الــعـمــانى ومــحــمــد الــشــعـيــبى
وجـــمـــال الـــشـــطى وشـــوق وعـــدد كـــبـــيـــر من الـــفـــنـــانــ
الـشــبــاب بــاإلضــافـة إلـى مـجــامــيع من الــشــبــاب الـذين
سـيشـاركـون فى االستـعـراض والتـعـبيـر احلـركى ويأتى
ــنــاســبــة تــقــد اجلــزء الــثــانى من مــصــاص الــدمــاء 
مـــرور 14 عــــامــــا عـــلى تــــأســــيس مــــســـرح الــــرعب فى

الكويت. 
ــســـرحــيــة ــســلـم وفــريق ا أثـــنــاء الــبـــروفــات يــحـــاول ا
تـــوظــــيف مــــشـــاهــــد الـــرعـب فى إبـــراز كـم كـــبــــيـــر من
الــكــومـيــديــا مـســتــعـيــنـ فـى ذلك بـبــعض الــتــقـنــيـات
اكياج التى  جلبها من اسكات واإلكسسورات وا وا

الـــعــاصــمـــة الــبــريـــطــانــيـــة لــنــدن كـــذلك الــلـــعب عــلى
ـسـرحـيـة والتى شـاركـة فى ا الـكركـتـرات األسـاسـيـة ا

ـالبس الـتى  ـاكــيـاج وا تــعـتــمـد هــنــا عـلى طــريـقــة ا
جــلــبـهــا هى األخــرى ولـعـل مـا يــلــفت االنـتــبــاه هـو أن
ــاكـيـاج أســمـاء بــوغـيـث تـقـوم أخــصـائــيـة الـتــجـمــيل وا
بـرسم كل شخصيـة على حدة بحيـث تتوافق مع ماهو
مـكــتـوب فى الــنص لـلــمـحـافــظـة عــلى اخلط الـدرامى
ـسـرح األدرنــالـيـنى لـلـعـرض لــكن مـسـرح الــرعب أو ا
كـمـا يطـلق عـلـيه يجـذب اجلـمهـور دائـما بـاخلـدع التى

يقدمها.
ــســـلم أنه يـــجــرى بـــروفــات أخـــرى لــهــذه وقـــد أوضح ا
اخلدع بعـيدا عن أبطـال العرض حـتى ال يتم تسـريبها
أو اإلفصـاح عنـها قـبل بـداية الـعرض وكـذلك ليـفاجئ
بـهـا أبـطـال الـعرض أنـفـسـهم مـشـيـرا إلى أنه قـد جنح

حتى اآلن بتنفيذ اثن من هذه اخلدع.
ــرة ــســـلم أن أجــواء مــصـــاص الــدمــاء هــذه ا وأوضح ا
مختلفة تماما وفـيها الكثير من اجلديد السيما اإلبهار

. مثل سرحى وألوان اإلضاءة والديكور وأداء ا ا
وأضــاف أنه ســيـقــدم فى هــذا الــعـرض مــا يــحـدث فى
الـشــارع من تـنـاقــضـات خـصــوصـا الـهــمـوم الــتى يـعـانى
ـصـوصة وكـذلك مـنـهـا الـنـاس ألن األكـثـريـة جـيـوبـهم 

دماؤهم.
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إلجنــــازه ولـــكــــنـــنــــا أجنــــزنـــاه خالل
ثالثة أسابيع."

وأضــــاف "تـــــقــــنـــــيــــات الـــــعــــمـل عــــلى
سرح... أخذت مـنا أربعًا وعشرين ا
سـاعـدة مهـندس سـاعة من الـعـمل 
إضــــاءة فـــرنــــسى والــــتى شـــكــــلت مع

وسيقى وحدة واحدة." ا
واشــتــمــلت الــتــقــنــيــات عـلـى إضـاءة
ــيــزة بــدأهــا الــعــازفــون بــإشــعـال
شمـعـة وسط مـجـمـوعـة من سـنابل
الــقـمح إضــافــة إلى تــواجــد خـمس
شـاشــات مـسـتـطـيـلــة الـشـكل بـقـيت
بـيضاء إلى ما قـبل نهايـة األمسية
حــــيث كــــتب عــــلــــيـــهــــا مــــقــــاطع من
قـصـائـد مــحـمـود درويش الـتى كـان
يـــقـــرأهــا بـــصـــوته. كـــمـــا اشـــتــمـــلت
التقـنيات أيـضا على جنـمة مضـيئة
كانـت تطـيـر فـوق اجلـمـهـور وصوال
ــــــــــــســــــــــــرح إضــــــــــــافــــــــــــة إلـى إلـى ا
قــصــاصـــات الــورد الــبــيـــضــاء الــتى

كانت تتساقط من أعلى.

فى ذكـرى مــرور أربـعـ يــومـا عـلى
رحــــــــيل درويـش الــــــــذى تـــــــوفـى فى
الـــــــتـــــــاسـع مـن أغـــــــســـــــطس بـــــــعـــــــد
مــضـــاعـــفــات فى أعـــقــاب جـــراحــة
أجريت له فى مستـشفى هيوستون

فى والية تكساس األمريكية.
وقــــال جــــبــــران "قـــد يــــحــــتــــاج هـــذا
الــعـمـل إلى سـتــة أشـهــر عـلى األقل

فى ذكـرى األربعـ لرحيل الـشاعر
مــــــــحــــــــمـــــــود درويـش قــــــــدم «ثـالثى
ــــســــرحى «ظل جــــبــــران» الــــعــــمـل ا

الكالم».
وقـال عـازف الـعـود سـمـيـر جـبـران
عـضــو الــثالثى الــذى رافق درويش
ـا يــقـارب فى أمـســيـاتـه الـشــعـريــة 
من 13 عــامــا بـعــد الـعــرض الـذى
أقــيم فى قــصــر رام الـــله الــثــقــافى
علـى بعـد أمـتـار من ضريح درويش
إنه حــــــمـل اسـم "ظل الــــــكـالم" ألنه
ــــــســــــمـــــوح أن تــــــعــــــلـــــو مـن غــــــيـــــر ا
ـــوســيـــقـى عـــلى صـــوت الـــشـــاعــر ا

الكبير محمود درويش.
وأضــــاف "ظـل الــــكـالم مــــوســـــيــــقى

مطرزة بصوت درويش."
وعــــزف أعـــضــــاء الــــفـــرقــــة األخـــوة
ســمـيــر ووسـام وعـدنــان جـبـران كل
عـلى عـوده يـرافقـهم عـازف اإليـقاع
يــوسف حــبـيـش أحلـانــا مــوسـيــقــيـة
صــمـمت فـى زمن قـيــاسى لــتــعـزف

«فاروم فاروم»..
بيتر بروك يقدم
حصاد 60 سنة
مسرح فى دمشق

ـاذا?) ــاذا?  ــاضى مــســرحــيــة "فــاروم فــاروم" ( عــرضت فى دمــشق األســبــوع ا
العمل األحدث للمخرج البـريطانى الشهير "بيتر بروك" فى ختام أربعة عروض
جـرت فى إطـار احتـفـالـية دمـشق عـاصمـة لـلـثقـافـة العـربـية 2008. وقـد عرض

اضى. هذا العمل للمرة األولى فى زيوريخ منتصف أبريل ا
ـسـرحيـة بـدمشق ـعهـد الـعالى لـلـفـنون ا سـرح الـدائرى الـصـغيـر بـا اسـتـضـاف ا
ـسـرحـية. وهـو ال يـتـسع ألكـثر من 150 شـخـصـا حـيث جـلس الـبعض عروض ا
سرحية وقوفا مترقب اإلنتاج األحدث سرح فيما تابع آخـرون ا على ساللم ا
سـرحى! أمام فـضاء ا وصـله بـيتـر بروك بـعد مـسـيرة سـت عـاما فى الـعـمل ا

مسرحى خال إال من كرسي منخفض وضعا بجوار بعضهما البعض.

حــصل جتــمع (تــيــاتـــرو) لــفــنــون األداء عــلى مــوافــقــة الــفــنــان
الـكـبـيـر دريـد حلام عـلى مـشـاركـته بـعـرض مـسـرحى يـعود من

سرح. خالله إلى جمهوره بعد غياب ستة عشر عاماً عن ا
الـعـمل يــخـرجه الـفـنـان بــسـام كـوسـا الـذى أثــبت عـبـر تـاريـخه
الـفـنى اإلنـسانى الـتـزامـاً حقـيـقـياً وصـادقـاً جتاه قـضـايـا الفن

واطن. والوطن وا
ويــشـارك فى صـنــاعـة هـذا الـعــرض عـدد من الـفـنــانـ مـنـهم
سـوسن أبـو عـفار ونـسـرين طـافش وأحـمـد األحـمـد وفـنـيون
مــنــهم عـالء صــبــرى (ديــكــور) وســهى حــيــدر (أزيــاء) وطــاهــر

مامللى (موسيقا).
فيـما يـدعم الـعرض عدة جـهات مـنهـا األمانـة العـامة لـدمشق

عاصمة للثقافة العربية.
يـذكـر أن (تـياتـرو) جتـمع مـسـرح مـسـتقل أسـسـته الـفـنـانة مى
سـكاف مـنـذ أربع سـنوات ويـهـدف إلى تـأسيس مـسـرح خاص
ـورد وهو مـعـهـد ومسـرح له طـبـيعـة مـؤسسـاتـيـة يؤهل ذاتى ا
كـوادر ويـقــدم عـروضــاً احـتـرافــيـة وهــاويـة ويـســتـضــيف فـرقـاً

وعروضاً أخرى ذات مستوى فنى الئق.
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ــسـرحــيـة ــهــنـدس: ا وأضـاف ا
الـتى رصدت لـها شركـة اإلنتاج
مـيـزانـيـة ضـخـمـة سـتعـرض فى
عدة دول خليجـية منها الكويت
وقــطــر واإلمـــارات والــســلــطــنــة
ابــــــتــــــداءاً مـن أول أيــــــام عــــــيـــــد
ـــــدة عـــــشـــــرة أيــــام الـــــفـــــطـــــر و

ملكة البحرين. 
ـــســــرحـــيــــة بـــطــــولـــة الــــفـــنـــان ا
الــكـــويـــتـى مـــحــمـــد الـــصـــيـــرفى
والــــفـــنـــان مــــحـــمـــد الــــطـــاحـــون
والنـجـمـة مـيس حـمـدان وفـرقة
مـسـك الـكـويـتـيـة  كـمـا يـشـارك
فـيها الفـنان على بـحر وفرقته
ومن جنـــــــوم مـــــــســـــــرح ظـــــــفــــــار
يـــــشـــــارك الــــنـــــجـــــوم: مـــــطــــران
عوض ومـرشـد عبـد الـرحمن

ومحفوظ باقوير .

وتــشـغل بـال شـريــحـة كـبـيـرة من
أفراده إلى جانب تـأثيرها على
تــفـكــيـر جــيل الــشـبــاب وجـعــلـهم
يـــقــــلــــدون مــــا يـــرونـه بـــشــــكل ال
يــــتالءم مع قـــيـم مـــجـــتــــمـــعـــاتـــنـــا

العربية اإلسالمية .

غـــــــــــادر الـــــــــــكـــــــــــاتـب واخملــــــــــرج
ـــهـــنـــدس ـــســـرحـى مـــحـــمـــد ا ا
الـيافـعى سـلـطنـة عـمـان متـجـهاً
إلـى الــــــــبـــــــــحــــــــريـن لـإلشــــــــراف
ومــتــابــعــة الــبـروفــات الــنــهــائــيـة
ـــســرحى اخلــلــيــجى لــلــعــرض ا
الكومـيدى "جنوم الفريج" الذى

قام بتأليفه .
ـهـنـدس: "جنـوم الـفـريج" وقـال ا
مسرحـية كـوميديـة استعـراضية
تــسـلط الـضـوء عـلـى الـكـثـيـر من
الــــســـلــــبــــيـــات فـى اجملــــتـــمــــعـــات
اخلـــــلـــــيـــــجــــيـــــة بـــــشـــــكـل خــــاص
والــــــعــــــربـــــــيــــــة فــــــيــــــمـــــــا يــــــخص
الـفضائـيات وتـأثيـراتها الـسلـبية
مـن خـالل بــــــــــعـض الــــــــــبــــــــــرامـج
ــغــلــفــة بــشــكل فــنى الــتــجــاريــة ا
وترفيهى والتى تتسبب فى كثير
من اإلشـــــكــــالــــيـــــات بــــاجملـــــتــــمع

هندس محمد ا
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وأشـارت إلى أنــهـا نــسـيت حــقـيــبـتــهـا الـتـى حتـتـوى
ـسرحى أثـناء عـبورها عـلى إكسـسوارات الـعرض ا
مــــطـــار فــــرنـــســــا واضــــطـــرت إلى
الـــذهـــاب إلـى ســـوق فى أرمـــيـــنـــيـــا
وشـــراء إكــــســــســـوارات مــــشـــابــــهـــة
نـــــســــبـــــيـــــا لــــلـــــتى كـــــانت لـــــديـــــهــــا.
وأوضـحت أنها كـانت مرتبـكة أثناء
فـــقــــدانـــهـــا احلــــقـــيـــبــــة لـــكن هـــذا
اخلـوف كـان حـافـزا عـلى أن تـتألق

سرحية بشكل ناجح. وتقدم ا
حــازت لـطـيـفـة أحــرار عـلى جـائـزة
جلنة التحكيم اخلاصة فى الدورة
اخلــــامـــســـة لــــلـــمـــهــــرجـــان الـــدولى
لـــلـــمــونـــودرامـــا فى مـــديـــنـــة كــيـــيل
ـانيـة عن آخر أعـمالـها "الـليـلة األ
األخـــيــــرة". واعــــتــــبــــرت لــــطــــيــــفـــة
ـــهـــرجــان مــشـــاركـــتـــهـــا فـى هـــذا ا
ــغـربى الــدولى مــنـاســبـة لــتــقـيــيم الــعـمـل الـفــنى ا
ـغـربيـة تسـيـر على الـذى أبـان أن السـاحـة الفـنـية ا

الدرب الصحيح وتخطو خطى ثابتة. 

عـادت الـفــنـانـة "لــطـيـفـة أحــرار" من أرمـيـنــيـا بـعـد
ـسـرح شكـسبـير ـهرجـان الدولى  مـشاركـتهـا فى ا

الذى اخـتـتـمت فعـالـيـاته اخلـميس
دينة يريفان بأرمينيا. اضى  ا
ـشـاركة وقـالت أحـرار إنـها كـانت ا
الـعـربـيـة واألفـريـقـيـة الـوحـيـدة فى
ـــهـــرجــان مـــوضـــحـــة أنـــهــا هـــذا ا
قــدمـت "نــســاء تــبـــحث عن شــبح"
وهى مسرحية مقتبسة من إحدى
أعـــــمـــــال شــــكـــــســـــبـــــيــــر وهـى من

إعدادها وإخراجها وتمثيلها.
وصــفت أحــرار مـشــاركــتــهـا بــأنــهـا
كــانت جـيــدة ولـقـيت إقــبـاال كــبـيـرا
من طــرف اجلـــمـــهــور الـــذى تــابع
ـهـرجـان بشـكل يـومى فـعـالـيـات ا
ــديـــنـــة بــكـــامــلـــهــا مـــوضــحـــة أن ا
احـتـفـلت بـشـكـسـبـيـر حـيث كـانت

ـســارح مــخــصــصــة لــعــرض مــســرحـيــاته جـمــيـع ا
بـحـضـور فـرق مـسـرحـيـة من جـورجـيـا وأوكـرانـيـا

ورميتيا وكوريا.

 لطيفة أحرار
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سـرحى (ضـوآنيـا) هو إحـداث نفى كـيفى > إن جـوهـر حركـة العـرض ا
ونــفى مـنــطـقى وبــهـمـا يــنـمـو ويــتـوالـد تــأثـيــر الـضـوء ضــمن سـيـاق
(الــفــضـاء  – الــزمن) بــاالعــتـمــاد عــلى عالقــة تــركـيــبــيـة فـى مـواقع

شاركة فيما بينها وتمايزها وتفردها. العناصر ا
سرحي جريدة كل ا
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سرحية هى أحدث فرقة مستقلة  اإلعالن عن بدء نشاطها مؤخراً باألسكندرية. > فرقة اجلوكر ا

30
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سرحي جريدة كل ا

29 من سبتمبر 2008 العدد64

>  توقيع اتفاقية للتعاون الثقافى ب مؤسستى شمس للنشر واإلعالم وأدب وفن للثقافة واإلعالم بهولندا.

> كـل كتـلـة لـها تـفـردها وشـكـلـها ألن الـشـكل يـحكـم موضـوعـهـا من خالل فهم
يـعتـمد عـلى أن أصغـر جزء يـحمـل نظامـا من االنـقطـاعات الكـيفـية فـى فضاء

أساسى.

د. أحمد
 مجاهد

ــــســـرح عن الــــكالم فى حـــ صــــمت ا
رمــضـــان تــكــلــمـت الــلــيــالـى الــفــنــيــة
والـثـقـافـيـة فى أقـالـيم مـصـر لـتـعـكس
حالـة الـعطش الـذى يـعـيشه اجلـمـهور
ـــصـــرى لـــلـــفن األصـــيـل واألصـــالــة ا
عــــنـــــدى تــــعــــنـى الــــعــــودة إلـى كل فن
حـقـيـقى يحـتـفى بـالـقـيمـة اجلـمـالـية
ح الـنـشـاط واإلنـسـانـيــة هـكـذا كـنت أ
الـثقـافى والـفنى وهـو يعـرض تنـوعاته
تد بعرض الهائلـة على مسرح كبـير 
مـصـر وطولـهـا من محـكى الـقلـعة إلى
نصورة وصوالً إلى سوهاج واألقصر. ا
وقـد كــان مـدهـشـاً أن يــتـرك اجلـمـهـور
الزخم الـدرامى التـليفـزيونى ليـتحلق
حــول الـــفــنــون الـــشــعــبــيـــة والــســيــرة
الـــهـاللـــيــة وخـــيـــال الـــظـل واألراجــوز
ـــوســـيـــقى الـــعـــربـــيـــة ويـــدخل فى وا
حــوارات مع كـبــار نـقــادنـا ومــثـقــفـيــنـا
لـيطـرحوا مـعهم األسـئلـة; وهى فرصة
نــراهـــا مــنــاســـبــة لــقــيـــاس تــوجــهــات
اجلـمهـور الذى تـنطلق أنـشطـة الهـيئة
مــــنه لــــتــــصل إلــــيه وفـى ضــــوء هـــذا
الـقـيـاس نـسـتـطـيع أن نـضع جـزءاً من
خريطـتنـا الثقـافيـة والفـنية فـالهـيئة
ــعـزل عـمـن تـتـوجـه إلـيـهم ال تــعـمل 
األنـشـطـة فـدورهـا تـثـقـيـفى وتـنـويرى
وهـدفـهـا الوصـول إلى مـراتب جمـالـية
تــصـل الــوعى الـــعــام بــالــوعـى الــفــنى
لـفـنــانـيـنـا ومــبـدعـيــنـا وهـو أحـد أهم
أهـــداف خـــطـــتـــنـــا أن نــصـل لـــلـــقــرى
والــنــجــوع مــســـتــهــدفــ اجلــمــاعــات

الشعبية التى حتتاج إلى اهتمامنا.
إن االحتـفاالت الثقـافية والفـنية التى
عـمت أقــالـيم مـصـر فـى شـهـر رمـضـان
اسـتطاعت أن تـضع أيديـنا عـلى نقاط
الــضــوء الـــتى يــجب أن تــتـــسع لــتــعم
أرجــاء احملـروســة لــتــكــشف فــيـهــا عن
مـواهـبنـا اإلبـداعـية والـفـنـية الـدفـيـنة
التى يجب أن ترعاها الهيئة وتدعمها
وهــو أحــد أهم أدوار الــهــيــئــة الــعــامــة

لقصور الثقافة.

كواليس

البيت الفنى يستعد للتجريبى بـ 9 عروض
نافسة القومى واحلديث خارج ا
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ــديـنـة ـيـة ا ـنـعـم إبـراهـيـم طـالـبــة بـأكــاد وداد عـبــد ا
تـفـتـقــد الـرومـانـسـيـة فـى حـيـاتـهـا الـشــخـصـيـة ولـذلك
تــســعـى خالل الــتــمــثــيل لــلــفــوز بــتــلك األدوار وحتــقــيق
الرومـانسية ولـكنهـا على مدار سـبع سنوات هى طول
ـسـرح لم تــأخـذ هـذه الـفـرصـة فـمالمح حــيـاتـهـا فى ا
وجـههـا وصوتهـا يقـفان حائالً بـينـها وب أدوار احلب
فـمالمــحـهــا احلـادة جتـعــلـهــا جـديـرة بــالـقــيـام بـاألدوار
ــرة الــوحــيــدة الــتى الــنــســائـــيــة الــقــويــة والــشــريــرة وا
حصلت فيها على دور "ليدى" حدثت بالصدفة عندما
تـغيبت إحـدى بطالت عرض "إنت الـلى قتلت الوحش"
إخـراج محمد يسـرى فقامت بدور "جيـوكستا" بجانب

دور "نفر".
ــسـرح مــنـذ سـبع وداد بـدأت خــطـواتـهــا عـلى خــشـبـة ا
سـنـوات قـدمت خاللـهـا أكـثـر من أربـعـة عـشـر عـرضًـا
حـيث قـدمت لـلفـرق احلـرة مسـرحـيـات منـهـا "فانـتـازيا
وبــاب الــفـتــوح" لـلــمــخـرج أحــمـد صــبــرى وعـرضت فى
" إخــراج رضــا ــهــرجــان الــعــربـى "أمــيــر احلــشــاشــ ا
غـــالب و"الـــســاعـــة دقت الـ" إخـــراج مــاجـــد لـــطــفى و
"لـيلـة إمبارح" إخـراج سميـر بدير وغـيرها كـما قدمت

سرح لذاته آية خميس.. حتب ا
ـــســرح آيـــة خــمـــيس تـــلـــخص مـــوقـــفـــهـــا من ا
بـــقــولـــهـــا إنه "من اآلخـــر" عــشـــقــهـــا الــذى ال
يــــدانـــيـه عـــشق آخــــر.. فـــهـى حتـــبـه لـــذاته أو
لـذات الـفن ولـيس سـعـيًـا لشـهـرة حتـقـقـها أو
أمــوال حتــصــلــهــا أو مــجــد تــقف عــلى ســلــمه
الـــعــالـى.. تــقـــول ذلك رغـم أنــهـــا مـــازالت فى
بــدايــاتــهــا وكــأنــهـا حتــاول أن تــذكــر نــفــســهـا
ــا يــجب عــلـيــهــا أن تــبــذله من جــهـد دائــمًــا 
حــتـى ال يــأخـــذهــا احلـــلم بــعـــيــدًا عن األرض

التى تقف عليها.
آيـة خمـيس شاركت فـى العـديد من الـعروض
ــسـرح اجلــامـعى الـتى تــقـدم عــلى خــشـبــات ا
مـنها "أورستـيا بيت برنـارد ألبا" وتعـتز كثيرًا
بـــأدائــــهـــا لـــشــــخـــصـــيــــة أخت جـــان دارك فى
ــســـرحــيـــة الــتى حتـــمل نــفـس االسم حــيث ا

نعم حتلم باخلروج من عباءة عبد الودود وداد عبد ا

ماهر عثمان 
مصنف ج !!

عـلى مستوى عـروض االحتراف "سالم للـنساء" تأليف
وإخراج لين الرملى.

اجتـهت وداد للـتـمثـيل ألنه يـحقق لـهـا احلريـة الـكامـلة
والـتى أحست بـها بـعد أوبريت " 6 أكتـوبر" والذى كان
ـا أظهـر الكيـمياء سرح  بدايـة وقوفـها على خـشبـة ا

التى بينها وب اخلشبة.
التمثيل عندها هو اخلروج من شخصية والدخول فى
أخـرى دون رقابة أو قيـود. وداد ترى أن للمـسرح متعة
ـمـثل عـلى طـبـيـعـته يـحـصل عـلى أجـره خـاصـة حـيـث ا
من اجلمهور فى أسـرع وقت حيث يرى ردود أفعالهم
فى نـظراتـهم وتـعـبيـرات وجـوههم أثـنـاء وبعـد الـعرض
تـعـانى وداد من تـهـمــيش مـسـرح الـهـواة والـظـلم الـواقع
عـلـيه فى مصـر وحتـلم بالـوقـوف على خـشـبة الـقومى
وتقـد أدوار رومانسـية تخـرج من عباءة عـبد الودود

وترد االعتبار لوداد.

وليد حسن
ال يحب البالوظة

ـتـاز بـأدبه اجلم ودمــاثـة خـلـقه وخـفـة شـكـرى مـاهـر عـثــمـان.. 
لـؤه إال ماهر عـثمان ظـله عندمـا يغيب تـشعر بـفراغ كبـير ال 
ـثله مـنذ تـرشيـحه له حتى جتده دائـمًا قـلقًـا على الـدور الذى 

ارد. أول ليلة عرض وعندها ينطلق ا
خـمسـة وعشـرون عـامًا من الـعـطاء لـلـمسـرح األسـيوطى خـاصة

ؤسس لها. فرقة ساحل سليم فهو من ا
ـوهـبـة يـشـهـد له كل اخملــرجـ الـذين عـمـلـوا مــعه بـااللـتـزام وا

وقع عليه ظلم كبير عند هيكلة الفرق هذ العام.
ؤسس وأنه لم يـختبر من قبل اللـجنة لتاريخه فرغم أنه من ا

وجد نفـسه مصنـفاً (جـ) وهو
قبـل مجـيـئهم كـان (أ) ويـسأل
هل هــذا هـــو الـــتــكـــر الــذى
ـن قـــــــدم الــــــفـن فى يــــــلـــــــيق 
الـــظـــروف الـــصـــعــبـــة وقت أن
" يعرفون هـيكل كان أغلب "ا
خـريـطـة مـصـر اجلـغـرافـية?!!
مـاهر عثـمان يـتمـنى إنصافه
من الظـلم الذى وقع عـليه مع

احترامه للجميع.

ـتـقاطـعـة" لـنـاصـر الـعزبى "الـكـلـمـات ا
و«فــــرح الــــعــــمــــدة" حلـــلــــمـى ســـراج و
"أرض ال تـــنــبـت الــزهـــور" و"مــقـــامــات
ـنحـوس" و "حـوش قراقـوش" لرأفت ا
ســرحـــان و"الــعــنــبــر الــثــالث" ألحــمــد

ماهر.
ومـن أفـــضل أدواره "جـــوزيف مـــاثـــيــو"
فى كـوكـب الـفـئــران وقـد حــصل عـنه

على جائزة التمثيل.
ويـــتـــمـــنى ســــيـــد فـــاروق أن تـــتـــخـــلص
ـسـارح فى الثـقافـة اجلمـاهيـرية من ا
مــــشـــاكـــلـــهــــا حـــتى ال تــــعـــوق احلـــركـــة

سرحية. ا
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يـعتـرف ولـيـد حسن بـأنه الـتـحق بـفريق
ـــســرح فـى كــلـــيــة الـــهـــنــدســـة من أجل ا
الــبــنـــات! هــذا كــان فى الــبــدايــة األولى
سـرح والوقوف وقبل أن يـذوق حالوة ا
على خشبـته وتصفيق اجلـمهور.. وقبل
أن يـــنــــدمج تـــمــــامًـــا فى جــــو الـــتـــمــــثـــيل
والـعــروض تـلك الــعــروض الـتى بــدأهـا
ـمـلوك جـابـر" والـتى قام فـيـها بـ"رأس ا
بدور "مـحـمد بن الـعـلقـمى" ومن إخراج

أسامة عبد اللطيف.
وشــــارك ولــــيــــد بــــعــــدهــــا فى عــــدد من
ـتـمــيـزة مـنـهــا "الـرجل الـذى الـعــروض ا
أكل الــوزة" إخــراج أحـــمــد عــوض كــمــا
ـــثل فى حـــصل عـــلى جـــائـــزة أحـــسن 
مـهـرجـان وزارة الشـبـاب والـريـاضة عن
دوره فـى عــــــرض "بـــــــكــــــرة" مـن إخــــــراج
أحـمد الطـمبـورى كمـا شارك مع نفس
اخملــــرج فى عـــدد من الــــعـــروض مـــنـــهـــا
"الهدية" و "عـيد األم" كما حصل وليد
عـلـى شـهــادة تــقـديــر عن دوره كــمــخـرج
ـــان الــســـتـــات" من مــنـــفـــذ لـــعـــرض "بـــر

إخراج محمد شعراوى.
ـوهـبـة وحـدهـا ال تـكفى يـرى ولـيد أن ا
لـــذلـك فـــهــــو دائم االلـــتــــحـــاق بــــالـــورش
الــتـمــثـيـلــيـة كــان آخـرهــا ورشـة اخملـرج
سـمــيــر الــعــصـفــورى فى 2005 شـارك
فى نــتــاجــهــا عــرض "جـــمــيــلــة فــرنــســا"
حــيث أدى فــيــهــا شــخـــصــيــة "ســلــيــمــان

احللبى".
ـا يـتـعـلـمه من ولم يـكـتف ولـيــد حـسن 
ـعـهـد الـعالى الـورش فـقـرر االلـتـحاق بـا
ـسرحية وضحى ببكالوريوس للفنون ا

الهندسة من أجل حبه للتمثيل.
خـاض ولـيـد مـجـال االحـتـراف وشارك
ـسـلـسالت الـتـليـفـزيـونـية فى عـدد من ا
مـــنــهــا "الــســـلــيــمـــانــيــة" إخـــراج مــحــسن
فــكــرى "اجلـبـل" إخـراج إبــراهــيم زكى
"امـرأة فــوق الـعــادة" مع اخملـرج مــحـمـد
أبــو سـيف كـمـا قــدم مع اخملـرج أحـمـد
الطـمبورى فـيلماً روائـياً قصيـراً بعنوان
"الـــلـــمـــبى فى بـــيت الـــرعـب" ويـــشــارك
حـاليًا فى تـصويـر فيلم "الـساعة 12مع

نفس اخملرج.
ولــيـد يــرى أن مـســرح الــقـطــاع اخلـاص
"بـــالــوظـــة" بـــاســتـــثــنـــاء مــســـرح مــحـــمــد
صــبـحى وأن مـسـرح الــدولـة ال يـنـاقش

القضايا العصرية.

سيد فاروق الشهير
" بـ"كاس

ــســـرحـــيــة عـن طــريـق إعالن الــثـــقـــافــة عـن تــكـــوين فـــرقــة بــدأ حـــيـــاته ا
ـسـرحى مـسـرحـيـة لـبــيت الـثـقـافـة بـفـارسـكــور واالشـتـراك فى الـعـرض ا
"األســتــاذ" إخـراج رضــا حـســنى ومن خالل هــذا الــعـرض األول تــأكـدت

." موهبة سيد فاروق الشهير بـ"كاس
شــارك بــعـد ذلـك فى مــسـرحــيــة "الــســوس" ثم "كــوكب الــفــئــران" لــفـوزى
سـراج ثم شـارك مع قـوميـة دمـيـاط فى "الـرجل الـلى أكل الـوزة" حلـلمى
سـراج ثم "كـاسك يـا وطن" لـسـمـيـر زاهر و "أبـو نـضـارة" لـفـوزى سراج
طار" حللمى كـما شارك فى "مولـد وصاحبه غايب" و "الكالب وصـلت ا
ــلـــيم بــأربـــعــة" لـــفــوزى ســراج و "زمـــار احلى" و "وجـــوه من الــشـط" و "ا
ـــمــنـــوع" حملــمـــد الـــشــربـــيـــنى كــذلـك شــارك فى ســراج و "الـــلـــعب فى ا
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تـعـتـبـره دورًا صـعــبًـا ومـركـبًـا أبـرز الـكـثـيـر من
إمكاناتها ومهاراتها.

آيـة تـهـتم بـكل مـا يتـعـلق بـالـفن عـمـومًـا وليس
الـتـمــثـيل فـقط وتـتــمـنى أن جتـمع إلى جـانب
الـتـمـثــيل الـعـمل فى الــتـلـيـفــزيـون وأن تـصـبح
مــذيـعــة نــاجـحــة.. وتـعــتــرف آيـة أن احلــجـاب
يـــقـف بـــيـــنــــهـــا وبـــ بـــعـض األدوار ولـــكـــنه ال
ـارسة التمـثيل كما تـعترف آية ـنعها من 
ـســرح ألنه يـحـتـاج إلى بـصـعـوبــة الـعـمل فى ا
مـجـهـود كــبـيـر غـيــر أنـهـا تــؤكـد أيـضًـا أن كل
تعب يهـون عنـدما يـجد الفـنان ثـمرة مـجهوده

فى عيون اجلمهور.

بـروفـاتـهـا حـالـيـاً عـدة أزمـات تـتـعـلق
بـاعـتـذار مـعـظم أبـطـالـها دون سـابق
إنـذار مـنـهم: نيـرمـ زعـزع وأمانى
الـبحـطـيطى وأحـمـد الشـافعى و
اســتــبـــدالــهم بـــآخــرين فى مـــحــاولــة

إلنقاذ العرض ليلحق بالتجريبى.
وفـى مـســرح الـغــد ذكـر نــاصـر عــبـد
ـــنــــعم مــــديـــر الــــفـــرقــــة أن قــــاعـــته ا
مـشــغـولـة حـالــيـا بـبــروفـات األعـمـال
ــهـا ضـمن الـتـى يـتم اإلعـداد لــتـقـد
هـرجـان الـتـجـريـبى مـنـها فـعـالـيـات ا
ــوت» عن «احلــيــاة عــلـى إيـقــاعــات ا
نص خلـالد الـسيـد وإخـراج شريف
ــولــويــة» رؤيـة صــبــحى و«أطــيــاف ا
وإخــــراج انــــتــــصــــار عــــبــــد الــــفــــتـــاح
ــرأة الــتى جــاءت فى ومــســرحــيــة «ا
الـــــســــــادســـــة» عن قـــــصــــــة الـــــكـــــاتب
جـــابــــريل جــــارثــــيـــا مــــاركـــيــــز ورؤيـــة

وإخراج ر حجاب.
ـقـرر أن يـقـوم د. أشرف زكى ومن ا
رئــــيس الــــبـــــيت الــــفــــنـى لــــلــــمــــســــرح
ــشــاهــدة بــتــشـــكــيل جلــنــة داخـــلــيــة 
ـسارح األعـمـال الـتى  إعـدادهـا 
الـــدولـــة وتـــقــــيـــيـــمـــهــــا الخـــتـــيـــار مـــا
ـشاهدة سيـعرض منـها عـلى جلنة ا

هرجان. اخلاصة با
وحــول مـــا يــتــردد ســنـــويــاً من إنــتــاج
الــبــيـت الــفـــنى لــلـــمــســرح لـــعــدد من
الــــعـــــروض كى تــــقـــــدم خــــصـــــيــــصــــاً
ـهــرجــان الـتــجــريـبى لـلــتــسـابـق فى ا
ـــــدة كــــافـــــيـــــة من دون أن حتــــظـى 
الــــعـــرض لـــلـــجـــمـــهـــور ذكـــر اخملـــرج
ــســألــة تــخــتــلف هــشــام عــطــوة أن ا
ـسـرح ومـنـهج عـمـله حـسب خـطـة ا
فــــهـــنــــاك مــــســـارح ال يــــدخل ضــــمن
نــــطـــاق عــــمـــلـــهــــا تـــقــــد الـــعـــروض

التجريبية.
ـنـعم أنه ويـرى اخملـرج نـاصـر عبـد ا
مــادامت هــنـاك فــرق تــابــعــة لــلـبــيت
الـفــنى لــلـمــسـرح مــنـوط بــهـا تــقـد
الـعـروض الـتـجريـبـيـة فـيـعـد انـشـغال
ـثل هـذه ـسـارح األخـرى  الـفـرق وا
الــنــوعـــيــة من الــعـــروض جــوراً عــلى

حقوق جمهورها.

على خشبات مـسارح الدولة التابعة
للبيت الفنى للمسرح تتواصل حاليا
قرر مـشاركـاتها بروفـات العـروض ا
ـــهــرجــان الـــقــاهــرة بــالــدورة الـ 20 
الـــدولـى لـــلـــمـــســـرح الـــتـــجـــريـــبى فى

العاشر من أكتوبر القادم.
تأتى مـشاركـات مسـارح الدولـة هذا
ــســرحـ الــعـام فى ظـل اسـتــبــعـاد ا
الـقـومى واحلـديـث من الـتـنـافس فى
ــهــرجــان وفــقــا لــقـرار مـن مـجــلس ا
ــــســـارح ود. أشــــرف زكى مـــديــــرى ا
«رئـــيس الــــبـــيت الـــفـــنـى لـــلـــمـــســـرح»
بـشأن اقـتـصـار إنـتـاج الـعروض ذات
الـــصـــبـــغـــة الــتـــجـــريـــبـــيـــة عــلـى فــرق
الـــشـــبــاب والـــطــلـــيــعـــة والــغـــد الــتى
يــدخل فى خــطـتــهـا إنــتـاج مــثل هـذه

النوعية من العروض.
فى الـسـياق نـفـسه ذكر شـريف عـبد
ــسـرح الــقـومى أن الــلــطـيف مــديـر ا
الـفـرقـة شـاركت فـى مـهـرجـان الـعـام
وقف الـثالث» ـسـرحيـة «ا اضى  ا
لــــلـــــمـــــخــــرج طـــــارق الــــدويـــــرى وهى
ـسـرح جتـربـة اســتـثـنـائـيــة فـخـطـة ا
الــقـومـى ومـنــهج عــمــله ال يــتــضــمـان
إنــتـاج أو تــقــد عــروض جتـريــبــيـة
ــوقف الــثــالث» القى خــاصــة وأن «ا
ـــعــــانــــاة حـــتـى خـــرج الــــكــــثـــيــــر مـن ا
لــــلـــجـــمــــهـــور وذلـك لـــعـــدم اعــــتـــيـــاد
ــسـرح الــقــومى عــلى هـذا جــمـهــور ا
الـنوع من العـروض التى تعـتمد على
صــــيـــــغـــــة الــــتـــــجـــــريب والـــــتــــجـــــريــــد
والـــــتــــجـــــديـــــد فى أشـــــكــــال وفـــــنــــون
ــســرح واعـتــبــر عــبـد الــلــطـيف أن ا
قـرار أشـرف زكى يـعـمل عـلى حـفظ

سرح. أموال هيئة ا
وهــو مــا أكـده هــشــام جــمــعــة مــديـر
سرح احلـديث قائال: «إن مشاركة ا
ـسـرح احلـديث الـقــومى ومن قـبـلـه ا
فـى مـنــافــسـات الــتــجـريــبى أو إنــتـاج
عــروض ذات صـبــغــة جتــريـبــيــة كـان

خطأ لن يتكرر».
أمـا فى مسـرح الطـليـعة قـال محـمد
مــحـمـود مــديـر الـفـرقــة  االنـتـهـاء
من إعـداد أربـعة عـروض لـلمـشـاركة
ــــهـــرجـــان مـــنـــهــــا «الـــرقص مع فى ا
الــزمن» لــتـشــيــكـوف وإخــراج أحــمـد
إبـراهـيم من إنـتـاج اخلـطـة الـسـابـقة
وبـــطـــولـــة مـــنـــيـــر مـــكـــرم ومـــحـــمــود

عــروض لـلــمـهـرجــان الـتـجــريـبى هى
«فــانــتــازيـــا اجلــنــون» لــلـــكــاتب عــبــد
الـفـتـاح رواس إخـراج حـمـادة فـتوح
وتــمـــثــيل جــيــسـى مــحــمــود حــافظ
ولــــيــــد فــــواز زيــــاد يــــوسف ســــامح
بــســـيـــونى حـــمـــدى عــبـــاس ديـــكــور
ومالبس وائـل عـبـد الــله ومـوســيـقى

كر عرفة.
ــيالد» ومـــســرحـــيـــة «حــفـــلــة عـــيـــد ا
لــهـارولـد بــنـتـر إعـداد مــتـولى حـامـد
ـان إمام وبـطولـة حـمـدى هـيـكل إ
ن ســــــلــــــمـى غــــــريـب واإلخــــــراج أل

مصطفى.
إضـــافــــة إلى مـــســــرحـــيـــة «بـــازل 1»
ــا يــتم تـعــديل اســمــهـا إلى والــتى ر
«قــــــبل األوان» تــــــألـــــيـف وإخـــــراج د.
ســــــــامح مــــــــهــــــــران والـــــــتـى تــــــــواجه

مـــســعـــود وجتـــرى حــالـــيــاً بـــروفــات
مـسـرحــيـات «مـاكس» فـكـرة وإخـراج
ــرسى و«أرقى الــشــمـائل» شــريف ا
تـــــألــــيـف وإخــــراج رضــــا حـــــســــنــــ
وأخـــيـــراً «خــيـــانــة» لـــهــارولـــد بــنـــتــر
واإلخــــراج لـــــعــــاصـم رأفت وجتــــرى
بروفـات هـذه العـروض على مـسارح
الـــــعـــــرائـس ومـــــيــــــامى ومــــــتـــــروبـــــول
والـقومى حل االنـتهاء من عـمليات

تطوير مسرح الطليعة.
هشـام عـطـوة مديـر مـسرح الـشـباب
ــســرحــنــا أن فــرقــته حــريــصــة أكــد 
ـهرجـانات ـشاركـة فى كافـة ا عـلى ا
إضــــافـــة إلـى تـــقــــد أعــــمـــال عــــلى
مستوى متـميز جتمع ما ب النجاح

النقدى واجلماهيرى.
وحـاليا جتـرى الفرقـة بروفات ثالثة

وقف الثالث»  مشهد من عرض «ا

 ر حجاب  هشام عطوة 

محمد محمود أشرف زكى

 شريف عبد اللطيف: قرار زكى يحافظ على أموال
البيت الفنى.. وهشام جمعة: «اخلطأ لن يتكرر»

cyan magenta yellow black File: 3-30�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

> حـدد (ريـنـيه تـوم) قوانـ الـشـكل والـبـنيـة واحلـركـة فى نـظـريته
سـماة الكـارثية فـى كتابه "االسـتقرار الـبنـيوى وقوانـ األشكال" ا
ثله مـركز جذب منطـلقا مـن أن كل موضوع أو كل شـكل فيزيـائى 

تغيرات الداخلية. ضمن نظام حركى فى فضاء من ا

> الـضـوء حـسب (دريـدا) يـنـشر وسـطـا مـتـعـدد األبعـاد وجتـربـة مـنـتجـة لـفـضـائـها
اخلــاص أى خــلق فــضــاء لـن يــقــدر أى كالم عــلى تــلــخـــيــصه أو احــتــوائه خــلــقه

مثل. بافتراضه أوال وباستدعاء زمن آخر غير الزمن الصوتى الذى ينتجه ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

29  من سبتمبر 2008  العدد 2964  من سبتمبر 2008 العدد 64

ورد عــلى ســبـــيل الــســهــو أن
مــسـرحــيــة «قـلــعــة الـدكــتـور
ســاكــريـبــانــتى» الــتى قــامت
بترجـمتهـا د. دعاء عامر فى
الــــــعـــــدد (62) لــــــلـــــكــــــاتب
النمساوى «هوبرت كريتشى»
والصحيح أنه كـاتب تشيكى
كــــمـــا جـــاء  عـــنـــوان مـــقـــال
الـــنـــاقـــد عـــبـــد الــغـــنى داود
نـصورة» «حدث فى جـامعـة ا
والــصــحـــيح أنــهــا «جــامــعــة

طنطا».
ن اخلشاب  يواصل الكتابة عن عروض د. أ
13 تخصص  صـ 12 سرح ا هرجان األول  ا

فى أعدادنا القادمة 

االشتراكات السنويةاالشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دوالراً- الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 رياالت > سوريا 35 ليرة >اجلزائر <
> لبنان 1000 ليرة > األردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

رياالت > اإلمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 رياالً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة باجلريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. واجلريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة اجليزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> االشتراكات ترسل بشيكات او حواالت بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
إبــراهــيم احلــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

اجلرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

> مجموعة التكعيبة بإشراف محمد بريقع تنظم حالياً ورشة لتعليم فنون التحطيب بقاعة مسرح روابط.

سرح السودانى   ملف عن ا

مثل اجلادين منحوا  باقة من ا
يوتوبيا فرحات معناها صـ 11

 فقدان احلدث وعدم الوعى بثقافة
الطفل فى حالوة حارتنا صـ 14

حتـــــلق اجلـــــمــــهـــــور فى
مـقـهى الـشاعـر الـشـعبى
جـابــر أبـو حـسـ حـول
ـوسيـقى الـعربـية فرق ا
الـــــتى شـــــدت بــــأجـــــمل
األغـــــانى فـى تــــراثـــــنــــا
الغـنائى وكـان اجلمـهور
يجـلس منتظرا الشاعر
الشـعبى لـيتـابع حلـقات
الــــســـــيــــرة الـــــهاللـــــيــــة
لـــــلـــــشـــــاعــــريـن عـــــبــــد
الــبــاسط أبــو نــوح وعــز
الـدين نصر الدين وقد
حظت بتقد  الباحث
مـــحـــمــــد حـــسن عـــبـــد
احلـــــافظ الــــــذى ألـــــقى
الــضــوء عــلى الــهـاللــيـة
كـــنص شـــعـــبى ويـــبــدو
عم فــاوى الـــقــنــاوي فى
لـــوحــة الـــغالف كـــأحــد
أبــــــطــــــال الـــــــهاللــــــيــــــة

الشجعان.
تصوير: 

أحمد أبوعوف

مختارات العدد 
سرحى  من كتاب مفهوم الضوء والظالم فى العرض ا
- تأليف: جالل جميل محمد - مراجعة : د. نهاد
صرية العامة للكتاب 2002. صليحة - الهيئة ا

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

 د. عبد الرحمن عرنوس يدخل بنا
فهوم ابن سينا لتدريب

مثل واالهتمام بجسده صـ 25  ا

هل كان الريحانى
ضحكة  أول من بدأ تمثيل الفصول ا

اقرأ صـ 29

سرح القومى ابتداء من اخلميس القادم. > مسرحية «اإلسكافى ملكا» يعاد عرضها على خشبة ا

صري  جملموعة من الفنان ا
لوحات العدد

> فيصل نداالغالف
 يقف مع الرقابة
فى خندق واحد
سرح ويؤكد أن ا
صرى دخل غرفة ا

اإلنعاش  صـ 7

 عبدالسالم
النابلسى

سليل 
عائلة
الكوميديا
ديالرتى

 فى 
القرن
السادس
عشر
 صـ 27

عربة جترها
الرغبة اسمها

«تنيسى وليامز»
وسؤال اليزال
مستمراً: هل قتل
اإلدمان وليامز ? 

صـ 21

نفسنا نتفرج على مسرح النجوم!

نحن فى االنتظار.
نيا ماجد عبد اللطيف - ا

- نرجو أال تمل من االنتظار يا عم ماجد.

ــــاجـــد الــــكــــدوانى و«رومــــيــــو وجــــولـــيــــيت»
ثـال فى لـلـمـخـرج سـنـاء شافـع علـى سـبيـل ا
محاولة خللـق حركة مسرحية فعالة فى كل
أقـالـيم مـصـر بـعـيـداً عن أضـواء الـقـاهرة...

مــنـذ عـامــ شـاهــدت عـلى مــسـرح جــامـعـة
ــلك لـــيــر» من ــســـرحى «ا ــنـــيــا الــعـــرض ا ا
بــطــولــة الــفــنــان الــكــبــيــر يــحــيى الــفــخــرانى
ــسـرح الـقـومى وكم ومـجـمــوعـة من جنـوم ا
ـسرح كانـت سعـادتـنـا كـبـيـرة نـحن جـمـهـور ا
شـاهدة الـعروض الـكبـيرة لـنجوم ـتعـطش  ا
ـبـادرة الـتـى تـبـنـاها ـصـرى بـهـذه ا ـسرح ا ا
الـبـيت الـفـنى لـلـمسـرح.. وتـمـنـيـنـا أن يـتـكرر
هـــذا األمــر حـــسب وعـــود مـــســئـــول مـــســرح

الدولة.
كثـيـراً مـا أقـرأ تـصـريـحـات لـلـدكـتـور أشرف
زكى عبر صـفحـات اجلرائد واجملالت ومن
خالل برامج التليفزيون واإلذاعة وهو يؤكد
أنه يــتـبـنى خــطـة طـمــوحـة «حـسب تــعـبـيـره»
لــــتـــحــــريك عــــروض مــــســــرح الـــدولــــة نــــحـــو
األقـالـيم وهـو مـا ننـتـظـره دون فـائـدة وكـلـنا
أمـل فى اهـتـمـام الـدكـتـور أشـرف زكى بـهـذا
األمـر وخـاصـة أنـنـا فى األقـالـيم نـحـتـرم فن
ـــســـرح ونــحـــرص عـــلى مـــتـــابــعـــة اجلـــديــد ا
ـنـيـا دائـمـاً ومـنـذ عــرض «لـيـر» لم تـشــهـد ا
تقـد عـرض مـسـرحى كـبـير بـهـا بـاسـتـثـناء
مـــســرحــيـــة «ست احلـــسن» لــلـــفــنـــان أحــمــد
مــــاهــــر و عــــرضــــهــــا لــــطـالب وطــــالــــبـــات
ـدة 3 أيــام وهى من إنـتــاج فـرقـة اجلـامــعـة 

السامر التابعة لهيئة قصور الثقافة.
انـع من تقـد «اإلسكـافى ملـكا» ولكن مـا ا

عايزين مسرح
فى رمضان!

ـشـاهـدة الــتـنـوع الـهـائـل فى لـيـالى احملـروسـة اســتـمـتـعت كـثــيـراً 
بــســوهــاج حـــيث األلــعــاب الــشــعــبــيـــة وفــنــون الــســيــرك والــســيــرة
ـنوعـات لـكن مـا يـحـزننى الهـالليـة ومـقـهى الـطـهطـاوى ومـسـرح ا

حـقــاً أال أجـد عـروضـاً مــسـرحـيـة
فى هـذه االحـتـفـالـيـة الـرمـضـانـيـة
فــــلـــــمــــاذا ال يــــقــــوم أقــــلـــــيم وسط
وجـــنـــوب الـــصـــعـــيـــد بـــعـــرض أهم

ـــســرحـــيــات وأجنـــحــهـــا الــتى  ا
تنفيذها من خالل فرق األقليم.
ـالـية هل يـعود ذلك إلـى األعبـاء ا
فى تـنقالت هـذه الـفـرق أم لـعدم
سرح أم اهـتمام األقـليم بـفنـون ا
لــرؤيــة خـاصــة تــرى أن اجلــمــهـور
يـحــجم فى رمـضـان عن الـعـروض
سرحـية اجلـادة سؤال أتوجه به ا
ــسـئــولــ عن لــرئـيـس األقــلـيـم وا

سرح. ا
إبراهيم الطهطاوى - سوهاج
ــسـرح - و«مــسـرحــنــا» بــدورهـا تــطــرح مــعك الــسـؤال ألحــد مــحــبى ا
وداعمـيه وهو السيد طلعت مهران رئيس أقليم وسط وجنوب الصعيد

الثقافى.

أبناء األقاليم يطالبون
سامح مهران بتوفير

ركز! إصدارات ا
ـركز الـقومى لـلمـسرح والـفنون نـشورة عن نـشاط ا أتـابع باهـتمـام األخبـار ا
الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة وخـــــاصـــــة عـــــروض اإلصــــدارات
ــركــز بــنــشــرهــا مــنـذ ــســرحــيــة الــتى يــقــوم ا ا
ســـنــــوات وهى عـــنــــاوين هـــامــــة فى مـــخــــتـــلف
ـــــســـــرح.. دراســـــات نـــــقـــــديـــــة عـــــنـــــاصـــــر فـن ا
ونـــــصــــــوص إضــــــافـــــة إلـى تـــــوثــــــيق الــــــعـــــروض
ـصـرى عـبر ـسرح ا ـسـرحيـة الـتى يـقدمـهـا ا ا
مـواسـمه اخملـتـلـفــة وتـتـسع اإلصـدارات لـنـشـر
وسـيقى وهى كـتب هامـة فى الـفن الشـعـبى وا
ـسـرحـيـة. إضـافـة حـقـيــقـيـة وهـامـة لـلـمـكـتـبـة ا
ـتــابـعــة واإلشـادة والــتـقــديـر ونـشــاط يــسـتــحق ا
لـلـقـائــمـ عـلـيه ولــكـنى أبـحث كــثـيـراً عن هـذه
ـعـروفـة وال ـكـتــبـات الـعـامــة ا ـطـبــوعـات فى ا ا
أجــدهــا مـتــوفـرة وال تــبـاع لــدى بــاعـة الــصـحف
والـكتب عـلى الرغـم من حرصى عـلى اقتـنائـها
ا فيهـا من ثقافة معـرفية تفيدنى كـمهتم بالفنـون بشكل عام وأتمنى لـلتزود 
ـراكز ـطـبـوعـات  ـركـز الـقومـى للـمـسـرح تـوفـيـر هـذه ا من الـسـادة مـسـئـولى ا
الـتوزيع حتى ال يجـد القار مشـقة فى احلصول علـيها وخاصـة أبناء األقاليم
ـقر الـلـذين يـصعب عـلـيـهم اقتـنـاء هـذه اإلصدارات من خـالل مركـز تـوزيـعهـا 
ى للشكـر للمركز طلب مع تـأكيد تقـد ركـز بالقاهـرة رجاء االهتمام بـهذا ا ا

على هذا اجملهود.
أحمد محمد الكاشف
باحث - بورسعيد

طلبك. ركز القومى للمسرح  - ونحن أيضاً نقدر اهتمامك ونتمنى استجابة ا

إيه الفرق 
ب التمثيل للمسرح
والتمثيل للسينما?

السيد رئيس حترير «مسرحنا»
ــســرحــيــة الــهــامـة ــطــبـوعــة ا ــبــذول إلجنــاز هــذه ا بــدايــة أهــنـئــكـم عـلـى هـذا اجلــهــد ا

واستمرار إصدارها فى تطور ملحوظ.
ولى رجـاء عـند مـجلس حتـريـر «مسـرحنـا» الـتى أتابـعهـا مـنذ الـعدد األول بـانـتظـام.. أنا
ــسـرح اجلــامـعى عــبـر ــثـلــة مــسـرح هــاويـة شــاركت بـالــتـمــثــيل فى عـدد مـن عـروض ا
سنوات دراسـتى بكليـة اآلداب واستفـدت كثيـراً من خالل هذه التـجربة  وبـعد تخرجى
واصـلة عـمـلى بنـجال الـتمـثيل ولـكنى أتـمنى مـعرفـة عدد اضى أسـعى جاهـدة  العـام ا
ـعـلــومـات الـتى أرى إمـكـانــيـة اسـتـفـادتى بــهـا كـمـمـثـلــة هـاويـة وخـاصـة فــيـمـا يـتـعـلق من ا
بالـفارق فـيما بـ التـمثيل لـلمـسرح والوسـائط األخرى كـالتـليفـزيون والـسينـما واإلذاعة
تـتـاليـة ولم يـحدث حـتى تـاريخه ومن وهـو ما انـتـظرته كـثـيراً عـبر أعـداد «مـسرحـنـا» ا
ـســرح سـيـسـتــفـيـدون من هـذا األمــر وخـاصـة أن هـنـاك ــؤكـد أن الـكـثـيــرين من هـواة ا ا
ـكـنهم أسـاتذة لـفـنـون التـمـثـيل واإلخراج يـشـاركـون بالـكـتـابـة على صـفـحـات اجلريـدة و

طلبى هذا. إفادتنا بشكل كبير فيما يتعلق 
سارة جالل
العباسية - القاهرة
قاالت والدراسات - «مسرحنا» تعدك يا سارة بأنها سوف تدرج هذا النوع من ا
ضمن خـطتهـا فى األعداد القـادمة.. ونتمـنى لك التوفـيق فى مجال الـتمثيل

وأن نراك جنمة كبيرة قريبا.

 شكراً لالستجابة
ـهن الـتمـثـيلـية  أسـرة «مـسرحـنـا » تتـوجه بـالشـكر والـتـقديـر لـلدكـتور أشـرف زكى نـقيب ا
ورئـيس الـبيت الـفنى لـلمـسـرح لسـرعة اسـتجـابته لـلشـكـوى التى نـشرنـاها عـلى صفـحات
ــسـرحى «حـمـدى طــلـبـة » فى اســتـكـمـال الــعـمـلـيـات اجلــريـدة بـخـصــوص رغـبـة اخملـرج ا

اجلراحية التى احتاجها للعالج من اإلصابات الناجتة عن حريق بنى سويف.

> أســرة «مـسـرحــنـا» تـتـقــدم بـخـالص
ـــســـرحى بـــهـــيج الـــعـــزاء لـــلـــكـــاتب ا
إســمــاعـيل وأســرته فـى وفـاة شــقــيـقه
الـكاتب والـشاعـر د. كمـال إسمـاعيل..
تـغــمــد الـله الــفـقــيــد بـواسع رحــمـته

وألهم أسرته الصبر والسلوان.

 تنويه  عزاء واجب

 «إيرين بريئة » نص  مترجم ألوجوبيتى

> أسـرة «مسرحنا» تـتقدم بخالص
الـعزاء لـلزمـيل مـحمـد عبـدالقادر
وأسـرته فى وفاة  جـدته تغـمد الله
الـــفــقــيــدة بــواسع رحــمــته وألــهم

أسرتها الصبر والسلوان.

  عزاء واجب

الغالفالغالفالغالفالغالفالغالف
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 احتفاالت شعبية تعكس حيوية ليالى احملروسة

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

السيرك واأللعاب الشعبية والعرائس تقود الليالى

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

رمضان ولّى
  االثن 29 رمضان  1429 هـ  29  سبتمبر 2008 العدد 64-  السنة الثانية 32  صفحـــة  - جنيه واحد

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡

حتـتـفى بـالـتـصــويـر والـنـحت واحلـرف الـبـيـئـيـة
وورش لـــــلــــخـــــزف ومـــــراسم األطـــــفــــال ونـــــقش
احلــنــاء بـشــكــلــهـا الــتــراثى فــضالً عن مــعـرض

إلصدارات الهيئة واإلقليم.
«لـــيــــالى احملـــروســــة» بـــإقــــلـــيم وسـط وجـــنـــوب
الـصـعــيـد خـطت لــنـفـســهـا طـريـقــا جـديـداً ولم
ا اعـتادت أن تقدمه فـكان اختيارها تـستسلم 
حملافـظـة سوهـاج بعـد أن ظلت لـسنـوات تعـقد
ـا فى أســيــوط دافــعـا لــلــتـجــديــد والــتـجــويــد 
قـدمـه رجـال اإلقــلـيـم وثـقــافـة ســوهــاج بـقــيـادة
مــحــمــد مـوسـى تـونـى من جــهــد وقــد حـظــيت
الليالى بدعم كبير من اللواء محسن النعمانى
مـحــافظ ســوهــاج والـنــاقـد د. أحــمــد مـجــاهـد

رئيس الهيئة الذى حضر ختام الليالى.    

حتـولت الساحة الـشعبية بـسوهاج إلى مسرح
ــــشـــاهــــدين من أبــــنـــاء كــــبـــيــــر يـــتــــسع آلالف ا
سوهـاج واستـقبلت بـرامج «ليـالى احملروسة»
اجلمهـور بعدد من األنـشطة الفـنية والثـقافية
ـسرحـيـة التى أعـدهـا إقلـيم وسط وجـنوب وا
الــصــعــيــد الــثــقــافى بــرئــاســة طــلــعت مــهــران
وقـيادة مـحمـد صفـوت عبـد الكـر أم عام
اإلقـــلـــيم صـــبــرى شـــارف احلـــســيـــنى ســـيــد
مـــحـــمـــد أحـــمـــد طه عـــلـى الـــشـــريف أمـــانى
عــثـمـان مــحـمــد مـحـمــد شـوقى كــمـا حتـولت
شـوارع سـوهــاج اجملـاورة لـقـصـر الــثـقـافـة إلى
سـاحات للفرجـة الشعبية عـلى فنون السيرك
واألراجـوز فــضال عن فـنـون الــغـنـاء الــشـعـبى
من مـــــواويل ومـــــربـــــعـــــات وقــــصـص إضـــــافــــة
لــلـنــدوات واألمـســيـات الــشـعــريـة الــتى شـارك
ـتمـيزين فى أقـاليم فيـها نـخبـة من الشـعراء ا
مـصر كما حتـلق اجلمهور فى مـقهى الشاعر
وسيقى الشعبى جابـر أبو حس حول فرق ا
الـــعــــربـــيـــة الـــتـى شـــدت بـــأجـــمـل األغـــانى من
تراثنا الغنـائى وكان اجلمهور يجلس منتظرا
الــشـــاعــر الــشــعــبـى لــيــتــابع حـــلــقــات الــســيــرة
الــهاللـيــة لــلــشـاعــرين عــبــد الـبــاسط أبــو نـوح
وعـز الـدين نـصـر الـدين وقـد حـظت بـتـقـد
الــبــاحـث مــحــمــد حــسن عــبــد احلــافظ الــذى
ألقى الـضوء عـلى الهالليـة كنص شـعبى وكذا
مـــا قـــدمه الـــبـــاحــــثـــون فى هـــذا اجملـــال عـــلى
ــــصـــرى والــــعـــربى. وقــــد قـــسم ـــســــتـــويـــ ا ا
الفـضاء فى أرض السـاحة الـشعبـية إلى عدد
كبـير من األقسـام يقدم كل واحـد منهـا فنون
الـبيـئـة ويـعرض ألهم مـالمحـهـا فكـان مـلـتقى
الــــطـــــهـــــطـــــاوى الــــفـــــكـــــرى الـــــذى نـــــاقش أهم
الــتــحـديــات الــثــقــافــيــة واإلبــداعــيــة ومــلـتــقى
الــشـــعــراء الــذى أنــشــد فـــيه شــعــراء اجلــنــوب
أجـمل قـصائـدهم بـينـمـا راح اجلمـهـور يتـنقل
ــنــوعــات والـــعــرائس والــســاحــر بــ مـــســرح ا
واأللـعاب الشعبـية ليمر بعـدها بحارة العارف

ظاهر الفولكلورية للمولد. بالله حيث ا
Éeƒ°T Oƒ©°ùe¿وقــد أضــيــفت مــجــمــوعــة من األنــشــطـة الــتى

لن أقـول «هاتـهـا يا سـاقى» تـأسيًـا بـأميـر الـشعـراء أحـمد
شوقى.. األسـتاذ أحـمـد شوقى - رحـمه الله - كـان حتى
وقت قريب أمـيراً لـلشعـراء قبل أن تـختـرع إحدى إمارات
اخلـلــيج مـسـابـقـة كـومـيـديــة الخـتـيـار أمـيـر جـديـد ذهـبت
ـقتضـاها إمارة الـشعر إلى مـوريتانـيا الشـقيقـة بعد أن
ـرشح الـصـديق أحـمـد بـخـيت فى احـتالل فـشل أمـيـرنـا ا
مـــقــعـــد اإلمـــارة رغم كـل مـــا فــعـــله وأبـــداه هـــو والـــنـــاقــد
االسـتـراتـيـجى الـتــكـتـيـكى د. صالح فـضل - غـفـر الـله له
سـابقـة الـطريـفة كـمـا سمـعت ألننى لم ذنوبه - خـالل ا
أتـابعـها بـاعتـبارى غـير مـهتم بـالشـعر الـذى يكتـبه األمراء

رشحون لإلمارة!! أو ا
أحمد شـوقى كان أمـيراً للـشعراء قـبل أن يزيحه الـشاعر
ـــوريــتـــانى ولـــد مش عــارف إيـه وألنــنى مـع «الــرايـــجــة» ا
حـتى لو كـان أمـير الـشـعر من مـوريـتانـيـا فلن أسـيـر على
نــهج أحــمـــد شــوقى وال نــهج الــبـــردة.. أصــارحــكم بــأنــنى
سـعــدت بـإزاحـة أحــمـد شــوقى عن إمـارة الــشـعــر أحـمـد
شـوقى هـو الـذى ذهب لــلـمـصـوراتـى ذات يـوم وطـلب مـنه
الـتـقاط صـورة له أصـبـحت شهـيـرة فـيمـا بـعـد يبـدو فـيـها
واضعـاً يده عـلى خده.. ومن يـومهـا وكل من تصـور نفسه
ـصوراتى أن شاعـراً ملـهمـاً أو مفـكراً عـميـقاً يـطلب من ا
يــلــتــقط لـه صــورة بــنــفـس الــوضع.. بالنـــا أحــمــد شــوقى
فكرين الذين ليس لهم ال فى بتصاوير مـئات الشعراء وا
الــــشــــعــــر وال فـى الــــفــــكــــر وهم يــــضــــعــــون أيــــديــــهم عــــلى
خـدودهم.. ال أعــرف إذا كـان األســتـاذ لــيــنـ الــرمـلى له
صورة وهو يـضع يده على خـده أم ال.. أرجوه إذا لم يكن
قـد تــصـور أن يــتـصــور.. تـنــقـصـنــا صـورة األســتـاذ لــيـنـ
الـــرمــــلى واضـــعـــاً يــــده عـــلى خــــده وهـــو فى حــــالـــة تـــأمل

اذا تداعت صورة لين الرملى إلى ذهنى?! عميق!! 
لن أسيـر على نـهج األستاذ أحـمد شـوقى.. إذن علـينا أن
نُحـدث بـعض التـعـديالت ونقـول هـاته يا أشـرف هـاته يا
خـــالــــد هــــاته يــــا عــــصـــام هــــاتـه يـــا أى أحــــد له عـالقـــة
ـــســـرح - دعك مـن األســـتـــاذ لـــيــنـــ الـــرمـــلـى - هــات بـــا
ــسـرح الــذى اخــتــفى أو كــاد فى شــهـر رمــضــان الــكـر ا
ـضـروبـة ـســلـسالت ا وانـهــزم بـالـضـربـة الــقـاضـيـة أمـام ا
الـتى أحتـفـنـا بهـا الـتـلـيفـزيـون أرضـيـاً وفـضائـيـاً وبـحـرياً..
كــنت فى مـركـب ذات لـيــلـة من لــيـالى رمــضـان وشــاهـدت
مسـلـسالً تافـهـاً اسمه «الـهـاربة» لـيس له من هـدف سوى
إحـيـاء الـعـظـام وهى رمـيم.. مـعـجـزة ال يـسـتـطـيـعـهـا سـوى
الـله سـبـحــانه وتـعـالى.. هـو الـذى يـسـتـطـيع إحـيـاء عـظـام
ـنتج أو مـقاالت تيـسيـر فهـمى وغـيرهـا.. وليـست أموال ا
ــــقــــروءة ـــــســــمــــوعـــــة وا ــــداحـــــ فى وســـــائل اإلعالم ا ا

رئية. وا
ــسـرح قــالــوا إنه من الــصــعب مـنــافــسـة ــسـئــولــون عن ا ا
.. والـله لـو قـدموا شـيـئاً التـلـيفـزيـون خالل الـشهـر الـكر
مـحـتـرماً لـنـافـسـوه وطـرحوه أرضـاً.. لـكـنـهـا حجـة لـتـبـرير
الــكــسـل.. رمــضــان شــهـــر الــكــسـل.. مــصــر كــلـــهــا تــصــوم
رمـضـان وال تـعـمل فــيه.. وإذا عـمـلت ال تـعــمل بـضـمـيـر..
مــنه لــله الــتــدين الــشــكــلى الــذى غــزا الــبـالد مــنــذ بــدايـة

صرية إلى دول اخلليج. الهجرة ا
ـا ـســرح فــعالً ونــريـد أن نــســتــعـيــده فــوراً.. ر وحـشــنــا ا
ـهـرجــان الـتـجـريــبى جـزءاً من هـذا الــغـيـاب غـيـر عـوض ا
ــسـرح فى ــا أســهم أيــضــاً مـهــرجــان نــوادى ا ــبـرر ور ا
تــعـويض جــزء آخـر من هــذا الـغـيــاب.. لـكن مــانـتــمـنـاه أال
ـهـرجان أو ذاك ثم نـعـود إلى الـصـيـام مرة يـنـفض هـذا ا
ـــســـرح الـــذى نـــريـــده.. ال حـــجــة أخـــرى.. الــصـــيـــام عن ا
ــيـزانــيـات مــتـوفـرة ـســرح بـعــد الـيـوم ا لــلـمـســئـولــ عن ا
والفنـانون والفـنيـون والكتـاب - دعك من لينـ الرملى -
سرح.. متـوفرون بكثـرة وال ينقصنـا شىء حتى نستـعيد ا

استعيدوه يرحمكم الله!

 «السقط» 
مسرحية جديدة 
لـ أحمد الصعيدى

 رواة السيرة حولوا
مصر إلى مسرح كبير
بواسطة قصور الثقافة

فيصل ندا :
صرى سرح ا  ا

 فى غرفة اإلنعاش

البيت الفنى
يستعد للتجريبى

بـ 9 عروض 

 حتول فضاء
الساحة الشعبية
سرح كبير يعرض
أهم مالمح الفنون
صرية فى صعيد ا

مصر

مسرح يعرض لكل ألوان الفنون فى صعيد مصر

اآلالت الشعبية جتذب جمهور سوهاج

 باحثة عربية
 تسرق كتاب   «األسطورة
صرى»   سرح ا فى ا
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